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 مقدمه 

 َهَذا ِمن َفْضِل َرب ِی 

  میهن گرانقدر  شهدای ینامهوصیت  و  نامهزندگی ،خاطرات میان در نکته ترینمهم

  امام یکلمه مرتبه4  نامهوصیت هر در میانگین بطور  که  استاین  ایران میاسال

  خود که شده آورده «فقیه والیت»  کلمه مرتبه 4  همچنین و  عاشورا و ( السالمعلیه) حسین

  بر مبنی دهدمی اساسی درسی ماندگان  و  آیندگان به و  سازدمی فاش را مقدس رازی

 در عاشورا نهضت ادامه جانبازی، و  شهادت و جهاد از انگیزه  و  هدف  ترینمهم کهاین

جاست که علت دست و پا  و این باشدیم( ارواحنافداه) عصر امام نائب  و   فقیهولی رکاب

 توان فهمید. مداران غرب ملحد و اجرای سیاست مهندسی معکوس را میزدن سیاست

االصل و تبعه آمریکا، بعنوان  نگار ژاپنیفرانسیس فوکویاما، پژوهشگر و تاریخ

رشلیم برگزار شد به ترسیم اندیشه  پرداز بزرگ غرب در کنفرانسی که در او نظریه

ازشناسی هویت شیعه( نام داشت، شیعه پرداخت؛ او در این کنفرانس که )ب سیاسی

ای که  ای است که افق پروازش خیلی باالتر از تیرهای ماست، پرندهگوید: شیعه پرندهمی

دوبال دارد، یک بال سرخ و یک بال سبز. بال سبز این پرنده همان مهدویت و  

 برد، امیدوار است و انسانالت به سر میخواهی اوست و چون شیعه در انتظار عدلت عدا

 باشد.ناپذیر میامیدوار هم شکست

طلبی است که ریشه در کربال دارد و شیعه را فناناپذیر کرده؛ این  بال سرخ شیعه شهادت 

ذیر کرده  ناپ پذیری بر تن دارد که آن را شکستی تیزپرواز، زرهی بنام والیتپرنده

 است.

دارد:  مطرح نموده و اظهار می ده، طرح مهندسی معکوس راوی برای تسلط بر این پرن 

 فقیه را بزنید!  مهندسی معکوس برای شیعیان ایران این است که ابتدا والیت

توانید به ساحت قدسی کربال و مهدی)عجل هللا تعالی فرجه الشریف(  تا این را نزنید، نمی

 تجاوز کنید. 



ی  گیرد و سپس اندیشهطلبی را میشهادتطلبی جای  فقیه، رفاهصورت تضعیف والیتدر 

 بندد. خواهی و انتظار نیز از جامعه رخت برمیعدالت 

خاطرات یکی از عاشقان مخلص والیت که تا پای جان در راه اطاعت امر ولی   که  اینک

  امام العظمیهللا آیت حضرت جهان،  مسلمین  امر ولی  آید،می در  نگارش به  خود ایستاد،

  داشته عهده بر را  اسالمی امت والیت و   رهبری  خطیر رسالت ، (العالیمدظله)  ایخامنه

 آن امیدبه عشق ایشان،  تپنده دلهای و  گرفته قرار ایشان زعامت تحت  عالم مستضعفین و 

  ممنقت   مبارک دستان به را پرچم  ،بزودی(ارواحنافداه )عصر امام عزیز  نائب  این که دارند

 . بسپارد( السالمعلیه) سیدالشهداء خون

هنوز   کهامروز اما. باشد  سخت کمی  ایرانمنش علی همچونشهدایی  رشادت باور  شاید 

  توانیممی و   هستند حیات  قید در هللا )ره(آفرینی بسیجیان امام روحشاهدان عینی حماسه

  بلکه نیست، قصه  ا،هروایت این که دریابیم  و   بشنویم زبانشان از را آن دوران وقایع

 برای را هاآن باید؛  دارد ما ملت عاشورایی فرهنگ در ریشه که است هاییواقعیت

ی ای عزیزمان فرمودند؛ زنده نگه داشتن یاد و خاطرهکه امام خامنه  کنیم  ثبت  آیندگان

 شهداء، کمتر از شهادت نیست. 

 صدر در تنها  را نظیرش که  کرد رونمایی را نسلی  خود، پیروزی با  اسالمی انقالب

  را ما خواهد  می کس هر) زیبا گفت سید شهیدان اهل قلم؛ چهو .یافت توانمی اسالم

 (  .بخواند را  کربال داستان بشناسد

  بودند ندیده نزدیک  از راهللا )ره( حضرت روح  خود  معشوق   یچهره بعضا    که نسلی

  برای شرایط ترینسخت در و   گذاشتندمی اخالص طبق در جان  فرمانش، به ولی

 .  بودند آماده عاشقانه  اسالمی بانقال از  حفاظت  و  فشانیجان

 در که است نسل   این مرواریدهای از یکی ،" ایرانمنش علی"  شهید ،کرمانی   نوجوان

  کودکی  در که او  ، را نظاره کنیم  او  پرتویی از تاللو  خواهیممی کتاب  این خاطرات  البالی

 کتب امام خویش، مروارید گشت.و در صدف م شناخت و  دید را خود امام

  تشنگی رفع قدر به  معروف  قول به اما است، عاجز او  شخصیت بازشناسی  از قلم گرچه 

 .  گیریممی کام نوجوان  این بصیرت  و  معرفت دریای از

با سپاس از حضرت احدیت که توفیق آشنایی با این شهید بزرگوار را عنایت فرمودند و  

ی ایرانمنش  ی شهید عل، خواهرزادهد نخعی مقدممحم   حجت االسالم با تشکر از جناب  

 آوری خاطرات همکاری نمودند. این اثر را زدند و در جمعکه استارت 

 

 95تابستان 



--------------------------------------- 

 

حیم حمن الر   بسم هللا الر 

بود، فرماید: اگر شهادت ناین کالم یکی از بزرگان دین است که می

ید مظلوم بهشتی شد. شاید بر همین اصل بود که شهدین منهدم می

 رسید. به جایی نمیفرمودند: اگر شهادت نبود، دست دین 

ابن  با این وصف باید بگوییم اگر شهادت حمزه سید الشهدا، جعفر 

طالب، اصحاب پیامبر)صلی هللا علیه و آله( و شهادت مظلومانه  ابی 

در محراب نبود، شاید دنیاپرستان، اسالم  حضرت علی)علیه السالم(

 کردند. گیر میمین عزیز را ز

اگر شهادت فاطمه)سالم هللا علیها( و حسنین)علیهم السالم( نبود،  

 شد. حرکت اسالم توسط کفر و نفاق متوقف می 

های حق  اگر شهادت ائمه علیهم السالم و یاران مخلص آنان و حرکت   

رسید که با نبود، اسالمی به دست ما میی شهدای طول تاریخ طلبانه 

 ها داشت.اصله اسالم ناب ف

ها  ها و غفاری ها، سعیدیخرداد و شهادت نواب  15اگر شهادت شهدای 

نبود، انقالب اسالمی به رهبری امام)ره( بر پنجمین حکومت نظامی 

 آمد.غیر اتمی جهان)شاه( فائق نمی 

امع کرمان و ... نبودند،  شهریور، قم، تبریز، مسجد ج  17اگر شهدای   

 توانست ظاهر شود. عظمت نمی خمینی کبیر با این قدرت و

هزار شهید ترور نبود، منافقین رسوا  17اگر شهادت شهدای محراب و 

 شدند.نمی 



جای کردستان نبود، عوامل  اگر شهادت شهدای عزیزمان در جای 

ای  هووی سرسبز و خوش آبی استکبار جهانی بر این منطقه جبهه 

 شدند.می نشین، مسلط نکوهستانی و مسلما 

های دفاع مقدس نبود، شاید هنوز  ار شهید جبهه هز 188ت اگر شهاد

های جوالن به  هایی از میهن عزیزمان همانند بلندی خرمشهر و بخش

 دست دشمن بود.

اگر شهادت نوجوانان و جوانان مخلص و پاکی همانند شهید علی آقا 

های حق طلبانه امام)ره( و انقالب به ساحل منش نبود، موجایران 

 شدند.می نرسیده، محو

منش در سردخانه بیمارستان "کرمان  ی مظلوم علی ایران آن روز چهره 

داد. خون پاک درمان"، فریاد حقانیت و درستی راه امام را سر می 

کالسان و های متدین و خوشنام کرمان هستند، همایشان که از خانواده

 به خروش واداشت. شهریان راهم

  ند حاج عباس، برگ زرینی از اسنادزندگینامه شهید علی ایرانمنش فرز

ی جمهوری اسالمی  حقانیت و مظلومیت انقالب و حکومت حقه

 باشد.می

روح و روانش شاد و قلم و قدم دست اندرکاران این اثر زیبا برقرار  

 باد.

 محمدرضا حسنی سعدی 

 رگران استان کرمان مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثا 

     

----------------------------------------- 

 منش ایران علی  شهید نامهزندگی



، از  منشایران عباس  حاج  پدرش. شد متولد  کرمان  شهر در 1344 سال منشایران علی

 را خانواده حالل،  روزی و   رزق با و  داشت زادهللا روحانی)ره( بود، شغل آمریدان آیت

 . دکرمی  مدیریت

  شهر در داشتند، عراق به خانواده اتفاق به که سفری در شد موفق   سالگی 4 در علی

 . ببوسد را او  دست و  مالقات را خمینی امام اشرف؛ نجف   مقدس

  در که طوری  به نمود  برقرار موالیش هایآرمانو  علی بین   پیوندی بوسه،  همین

 . ساخت انقالبی  مبارز یک وی  از نوجوانی

  مدرسه  در را راهنمایی  یدوره و  سعدی و   رضویه مدارس در  را اندبست  دوران علی،

 . نمود سپری  کرمان  در نامجو  شهید

 سالی و  سن هنوز اینکه با  پهلوی،  ستمشاهی رژیم با مردم مبارزات گرفتن اوج با

  در هاناآرامی آغاز و   انقالب پیروزی از پس.  پرداخت  زمینه این در فعالیت به نداشت،

  و  کرد رها را همدرس و   درس ،بود راهنمایی دوم کالس  هنوز که  الیح   در کشور، غرب

 . رفت منطقه آن به

  در  1359 سال دیماه 26 جمعه روز   بود، رزمی  و  فرهنگی نیروی یک که علی

  فراوان، هایشکنجه و  اسارت از پس شهرپیران  در انقالب ضد هایگروهک با درگیری

 . آمد  نائل شهادت عظمای فیض به

 . است شده سپرده خاک  به  کرمان شهدای گلزار  در  شمطهر پیکر

 باد مستدام  راهش و   گرامی یادش

 

////////////////////// / 

   منشایران علی شهیدبزرگوار  مادر« ایالقی طاهرهبانو »  روایت

 

  خدا که  روزی. شد متولد کرمان شهر در  1344 سال که  بود من  چهارم  فرزند علی،***

. آمد سراغم به زایمان درد که  بودم تنها منزل در من کند، ههدی  ما  به را علی خواستمی

ه   البته. کردند  خبر را قابله و   آمدند برادرانم. گذاشتیم سینی یک در  را آن و  آمد دنیا به  بچ 

 با.  بود ایستاده در پشت  و  شود اتاق وارد  ترسیدمی  ولی  بود ما منزل   در( نیره)  خواهرم

ه وای ای گفت؛می  و  زد می  خود  صورت و   سر به نوزاد،  یگریه صدای شنیدن   به بچ 

 . بپوشاند  او  به لباس نیست  کسی و   آمد دنیا

 



  سال)بود ساله چهار  علی،. گرفت نام «علی» گفتم،  را او  تولد وصف که  نوزادی این***

  پدرش با  علی آنجا. رفتیم کربال   و   نجف به دوستان از یکی اتفاق به   خانوادگی  که( 1348

  سرش پشت و  رفته د،و ب تبعید  در که خمینی  امام دیدار به  نوبت چند همراه، مردهای و 

 . ببوسد را امام دست بود شده موفق علی سفر این در. بودند  خوانده  نماز

 

  از. داشت ایمردانه احساس گیهبچ   همان  از. رفت مدرسه  به و  شد بزرگ  کمکم علی***

 بخرم؟  برم داری الزم   چی:  گفتمی گذاشت،می  راهرو  در را کیفش آمد،می  که مدرسه

 .آمدی  مدرسه از االن ای،گرسنه  و  خسته   تو :  گفتممی

 داری؟  نیاز  چی  بگو   کن،  ول مرا  گرسنگی: گفتمی 

 

ه  این با !علی  گفتممی من  که داشت دوستی***   شاه دارطرف او  نرو، وراون و  وراین بچ 

 .است

 .  شهمی درست شاءهللا ان. شهمی درست کن، صبر مادر: گفتمی 

 

 .  بگو   منم  به ،دانی می چیزی   مملکت اعاوض از اگرعلی جان!  : گفتممی*** 

.  کنهمی  داد و  عدل  از پر را کشور که آدمی نفر یه  ه و شمیساقط  شاه شاءهللا ان: گفتمی

 .  بود  دبستانی هنوز که زدمی  وقتی را هاحرف این

 

  طورهچ :  گفتم. پایینه  سرش  دمدی  اومد، در  از روز یه رسید، راهنمایی سن به  وقتی***

 .  شیمی  قبول خونیمی  خب  کنی؟می  چیه کارا  این سرت، فدا شدی؟ رد!  ؟(درما) ننا شدی

 شده! کمهام نمره  یکی از !مادر  نه: گفت

 

  بیبی حاج  او  به. کرد می زندگی آن در پیرزن  یک  که بود ما یخانه  نزدیک ایخرابه***

  این در را او  هایشهبچ  .  بود دیده آسیب کمرش و  چاله  توی بود افتاده ظاهرا  . گفتیممی

  اگر و   بردمی غذا برایش. کردمی  رسیدگی او  به  رفتمی علی.  بودند کرده رها خرابه

  هم من.  گفتنمی ما به  هم اصال   و  کردمی  تهیه برایش علی داشت، نیاز  چیزی  بیبی حاج

   .بردممی  حمام  را او  و   زدممی سر  بیبی حاج  به گاهی



  هم را پایش  زیر  ظرف  حتی. کندمی کمک  پیرزن  این به قدرهچ   علی  که نداشتم  خبر من

 .دادم دست از را ندیمم :گفتمی پیرزن  این شد، شهید علی  که بعدا  .  کردمی خالی

 .کردهمی  رسیدگی او  به قدرهچ علی  که فهمیدیم ما و  

 

  که علی شاهی،ستم رژیم هعلی  بر مردم  مبارزات و  انقالب هایفعالیت گیریاوج با*** 

  شعار دیوارها روی  و  کردمی  پخش  اعالمیه. شد همراه انقالب با  نداشت،  رشت بی  سال ۱۳

 .  نوشتمی

 

 . بخرد  گوشت  کیلو  دو  برود   که بود داده پول او  به  پدرش روز یک***

 . بده  من به  را پول  مابقی و   بخر گوشت کیلو  یک: گفتم او  به من 

 . ندم نجاما را  پدرم سفارشتونم نمی من : گفت

 

جنگ تحمیلی و تحرکات منافقین و    شروعدر ادامه با  و انقالب پیروزی با***

  و  نداشت بیشتر سال  15 علی. دکر را جبهه به  رفتن عزم  ،ها در غرب کشورگروهک

  چند علی . بود ناراحت  خیلی  هم پدرش.  شوم شرفتن  به راضی  که  بود سخت من برای

  نفر چند و   روحانی آقا حاج و  شاکری آقا  حاج. کرد عوتد منزل  به را روحانیون از نفر

  دستت! مادر: گفت  علی داشتم،برمی میوه  من  وقتی.  بگیریم میوه  رفتیم علی و   من.  دیگر

 .  بردار میوه  و   کن  چادر زیر را

 مرا هایدست  علی  و  ایستادیم لحظه چند  منزل  در دم. برگشتیم  و  گرفتیم  میوه خالصه

 شدی؟ن ناراحت:  گفت  و  بوسید

 ! م؟بش  ناراحت چرا.  نه:  گفتم 

:  گفت  و   جلو  آمد خوشحال علی بودند، روحانیون  همان که هامهمان از پذیرایی  از بعد 

 .....  بهبه......   بهبه

   شده؟ چی:  گفتم 

  و  ایرسیده تکلیف  سن   به تو  گفتند؛ و   دیدند مرا شناسنامه  روحانی آقا حاج: گفت

 . بروی   جبهه  به توانیمی

  دیگر تعدادی و * دادبین  رسول ،*مهدوی محمدصادق   سید* عبداللهی، احمد اتفاق به علی 

   ببینند و به جبهه اعزام شوند.  نظامی آموزش رفتند تا  شهر جوانان از

 . شد آسمانی 5 کربالی عملیات در   که بود ثارهللا 41 لشکر غواص  گردان  جانشین" عبداللهی احمد " شهید  سردار *



 . است کتاب  این خاطرات  راویان  از ییک  مهدوی محمدصادق سی د  دکتر*

 . است  کتاب این خاطرات  راویان از دادبین  رضا  شهید  برادر دادبین  رسول جانباز*

 

  !جان علی»:  گفتم  او  به.  زد زنگ شهر*رانغرب کشور و شهر پی از مدتی  از پس 

 میای؟  کی م،کرد  نذر  تبرا گوسفندی

 . برگردم ذاریدنمی شما بیام  هاگ: گفت 

  دممی اجازه من  ببریم، سر اونو  تا بیا کنه،می اذیت گوسفند  این صدای و   سر: گفتم 

 . برگردی دوباره

 . دممی اجازه امام جان  به بگو : گفت

 «. برگردی دوباره دممی اجازه امام جان  به:  گفتم

 

  که بخرم لباس  برایش  خواستممی. بروم خواهممی  گفت روز 4  – 5  از بعد  و  آمد علی 

 .  کنم  تهیه  لباس منطقه  در ُکرد هموطنان برای بده را پولش مندار نیاز  من گفت

  ایویژه  استراتژیک  و نظامی جایگاه از  عراق  و ایران  مرز  کنار در  گرفتن قرار  علت به منطقه  این. دارد  قرار غربی آذربایجان استان غربی جنوب در   پیرانشهر شهر*

 . است  محدود عراق به غرب از  و  سردشت  هب جنوب  از مهاباد، به شرق   از  اشنویه، و  نقده به شمال  از  و  بوده برخوردار

 

  گرفته نقرآ تعدادی  علی. آمدندمی  دیدنش به آشنایان و  اقوام آمد، مرخصی به  وقتی***

 شد وارد در از *شعاعی  محمدعلی. دادمی هدیه آمدند،می  او  دیدن به  که  کسانی  به و   بود

:  گفت  و   کرد هدیه او  به  قرآنی علی،. بوسیدن  به کرد شروع و  گرفت  بغل در را علی و 

  روی و  گرفتند ایشان که کرد  هدیه *سالمی آقای به  هم یکی. باش   هم من یاد  و  بخوان

 .  گذاشتند چشم

 *از دوستان خانوادگی 

 

  به. رفتندمی بیرون  هم با گاهی بود، آمده هم عبداللهی احمد . بود ما پیش  روزی چند***

  خودش هوای علی  نزن،  جوش  !مخان  حاج:  گفت باشد،  علی مواظب کردم سفارش احمدآقا

 .هدار و ر

  گم که احمدآقا دست بده را هاپول علی: گفت  پدرش.  بودیم داده  علی به  پول مقدار  یک 

 . نکنی

ه من  همگ بابا:  گفت و   شد ناراحت خیلی علی   ام؟بچ 

   م؟کرد گم  چیزی حال به  تا من مادر:  گفت  و  من پیش آمد



 نه :  گفتم

 م؟ کرد  گم  زیی چ حال  به تا  من: دپرسی  دوباره

 ناراحتی؟  قدراین چرا:  گفتم

ه من  همگ  نکنی،  گم که  آقا احمد دست بده را هاپول گفته آقام چرا: گفت  !  ام؟بچ 

 

  آقایی جاآن. کردیم همراهی ترمینال تا را او  رفت،می آخر بار  برای که  هم روزی***

ه  این یخوامی: گفت  علی پدر به  خطاب  بفرستی؟   جبهه به  ور بچ 

 . هبر هدار اصرا  خودش: گفت  علی پدر 

 .  مرمی و  کنم می  فرار نهو خ از ،ذارنن  اگر: گفت هم علی 

 .   بوسید را او  و   کشید علی  سر بر دستی آقا آن

 

 آقای خانم.  آیندمی  دیدنم به  فامیل و  دوست هایخانم  دیدم روز چند  از بعد. رفت علی***

   شده؟ چی بگو  جد ت،  جان: تم فگ او   به.  آمد هم( کرمان واربزرگ  سادات از)خوشرو 

   بزنیم؟ سر شما به  نباید یعنی  نشده،  چیزی: گفت

 علی پدر. است افتاده اتفاقی چه علی برای  که بدهد  خبر  من به نداشت جرأت کسی ظاهرا  

  حرف  به را او  من  هایکنجکاوی کهاین تا. گفتنمی  من به چیزی ولی داشت خبر هم

 . است رسیده شهادت به شهرپیران در  ملهو ک  گروهک دست به  علی: گفت  و  آورد

  ندادند اجازه من  به  آوردند، را او  وقتی. بود مانده پنهان  برف زیر روز 14 علی جنازه

 .  بودند کرده  شکنجه را او  که  شنیدم ولی  ببینم را علی

 

  مقداری  من. کرد کوتاه ار هاآن ،بود   بلند موهایش  برود،  کشور غرب به  کهاین از قبل***

 من با را هاآن  بستم،  فرو  جهان از چشم گاه هر امکرده سفارش و   برداشتم را موها از

 . کنند  دفن

 

 منش ایران علی شهید خواهر  منشایران معصومه  روایت

 



  او  رفتن مانع پدرم  که گرددبرمی  زمانی به  علی از من  خاطره ترینجالب و   زیباترین***

  سن   به من آیا بود پرسیده و  داده روحانی هللا آیت به را اششناسنامه او  و   شد جبهه به

  تکلیف  سن   به که است ماه یک شما بله گویدمی ایشان به آقا حاج وقتی  و   ام؟رسیده تکلیف 

  و  هوا روی از من  ببینید: گویدمی پدر به احترام و   ادب کمال در و   خوشحال ،ایرسیده

  دفاع برای که کنممی احساس ناال و  امرسیده تکلیف  سن   هب  من روم، نمی جبهه به  هوس

"  دفاع"  یعنی خود   تکلیف به  باید مملکت و   دین و  اسالمی جمهوری نظام و  انقالب از

 .  کنم  عمل

 

  یک. خواندممی درس  قم علمیه یحوزه در  هم من  بود، شهرپیران  در علی که  زمانی***

  یمدرسه  به من دیدن برای و  شده پیاده قم  ،راه سر بود،  کرمان عازم کردستان از که بار

  پیش  من  که راهی از را خودش  مندیهعالق  خواستمی نوعی به .  بود  کرده مراجعه ما

  دیدم، جاآن را علی   من و  زدند صدا مرا  مدرسه دفتر از وقتی.  کند ابراز بودم،  گرفته

  کرمان بهر با قطا هم با  و  کردم تعطیل را  مدرسه  و  درس روز  آن. شدم خوشحال  خیلی

 .  رفتیم

 

  برخورد  غضنفری نام به  خانمی با قطار در آمدیم، کرمان به قم از علی با  یوقت ***

  جاآن در ما  گفتمی. شناختمی را علی و   بود کرده  خدمت شهرپیران در هم او  که  کردیم

 زده صدا را او  ،داریم  کاری برادران با  وقت هر و   کنیممی خطاب  «علی بابا» را او 

  ما برای گرفته  را جواب  و  برساند برادران  به او  ات   یمکن می منتقل  ایشان به ار مطلب

 .  بیاورد

 

  توصیه هم ما  به  و  خواندمی را مطهری شهید هایکتاب. بود مطالعه اهل علی،***

 .  دهیم قرار مانزندگی و  کار سرلوحه و   نیمبخوا را هاکتاب  این کردمی

 

  علی وقتی. ایددهخوان  مادرم  زبان از این از پیش حتما    ار نشینخرابه  پیرزن ماجرای***

 مرا  تو  بود گفته مادرم به  خدا بنده آن. بزند   سر پیرزن آن به بود  رفته مادرم  شد، شهید

 . کردی یتیم

 طور؟ هچ :  بودند  پرسیده مادر 

.  کردمی پرستاری  من از و   رسیدگی من  به علی شدم،می  مریض من  وقتی: »بود  گفته 

  اذیت مرا کمتر سرما تا  کردمی روشن را آن و ریختمی  نفت من،  الءالدینع چراغ در



  تهیه باطری  رادیو  این برای علی  و  است من  تنهایی مونس  که دارم رادیویی کند،

 .« کردمی

.  رفتمی بیرون و   داشتبرمی را  خود غذای علی کشیدیم،می را  غذا که سفره سر گاهی

  که  گفت پیرزن آن  تشادشه از بعد  رود،می کجا  ذایشغ با علی دانستیم نمی روزها آن ما

 . خوردیممی هم با  و  آوردهمی را غذایش علی گاهی

 

 

 

  یدوره طی از پس  کردند، موافقت  منطقه به  او  رفتن با مادرم  و   پدر که  زمانی***

  شب آن. بود  بزرگ  برایشخیلی    که آمد خانه  به فرم لباس دست یک با  شب یک  آموزشی

 را  علی لباس و  نشستیم. خواندیممی درس  هم اب  و بودند  ما منزل* کازرونی  شهید خواهر

 . کردیم کوچک  برایش

 . رسید شهادت  به مقدماتی والفجر  عملیات در 62 سال  که ثارهللا  41 لشکر عملیات و  طرح مسئول  کازرونی محمدمهدی شهید  سردار *

 

 

ه  با را غذایش هم  شهرپیران در او که شنیدیم علی دوستان از***    فقیر و  ُکرد های بچ 

ه  برای یحت    علی کرده،می متسق  داده تشکیل قرآن  آموزش و  درسی کالس  ُکرد،  هایبچ 

 .  بود

 

  که  روز یک. ایشان شهادت از من شدن  مط لعنحوه  یخاطره به  کنم اشاره نیست بد***

  اسالمی تبلیغات  سازمان به دوستان از  تن  چند دیدن برای بودم،  آمده کرمان به قم از

  اتاق در. شود  تعطیل کالس تا  کنید صبر هستند، کالس هاخانم  تندف گ من  به جاآن. رفتم

  پرسید او  از  شهمکاران از یکی و   شد وارد آقایی که  بودم نشسته  کارمندان از یکی

ه اسارت  و   شهادت و  کشور  غرب در  درگیری ماجرای  آقا آن بوده؟ چه کرمان هایبچ 

  شبستری،: گفت   و  شهدا از بردن نام به  کرد  شروع و ...  کردن  شهید را  همه: گفت

  منشایران: گفت و من به  کرد رو  حاضرین  از یکی.  شدند شهید پور سبحانی و  منشایران

 دارد؟  شما با نسبتی چه

 . هستند من  اخوی: گفتم 

  کرد،می اعالم را اسامی که آقایی آن. ریختند هم به  و  شدند پاچهدست حاضرین همه 

  پوسترهای  که حالی در. نشده  قطعی هاهچ  ب  شهادت و  نیست مشخص هنوز هالبت : گفت



.  شدند ناراحت بودند، کرده اعالم را  خبر  من  حضور  در کهاین از و  کرده آماده را شهدا

  به  و  برداشتم را پوستر آن از تعدادی. بود کرده فرماحکم  من قلب به را آرامشی خدا اما

  ولی  بدهند را علی شهادت خبر  تا بودند آمده ما  منزل به سپاه از خواهرانی  رفتم، خانه

  و  شد راحت خیالشان  هستم، جریان در من که  شدند متوجه وقتی.  بود  سخت برایشان

 .  دهید اطالع  خانواده به  را موضوع خودتان پس گفتند

 

  اتاق داخل به  در الی  از بود، شده چاپ شهدا از که پوستری من . داشت میهمان پدرم

 . شد مطلع علی شهادت از پوستر آن دیدن با پدرم  ترتیب این به و   انداختم

 

  خانواده  عنوان  به ما با  آمدند کرمان مرکز  سیمای و  صدا از شد، شهید علی وقتی*** 

  ما. کردند معرفی سن سال 13 با استان شهید ترینکوچک را او و  کنند  مصاحبه شهید

  ییواال  و   بزرگ بسیار روح ولی  بود، کوچک  جسمش چه  گر او   گفتیم و   کردیم اعتراض

 . کردمی تحصیل راهنمایی  دوم کالس در و  بود رسیده تکلیف  سن به البته که داشت

 

/////// 

)این روایت به  منش علی ایران شهید رزمهم مهدوی صادق  دمحم   دسی   دکتر روایت

 .خاطرات دوران کوتاه اسارت راوی نیز اشاره دارد(

 

 

 از پس  کهآن امید به پیوستم انکرم سپاه به  ذخیره پاسدار  نعنوا به  59 سال شهریور***

  آموزش برای دوستان از یکی  و * نصراللهی دمحم    اتفاق به. شوم رسمی پاسدار مدتی

  علیه عراق بعث رژیم  تحمیلی جنگ  دیدیم،می آموزش که زمانهم. رفتیم سپاه به نظامی

  کدهنشدا ساختمان.  شد انجام فشرده و  واربسیجی ما  آموزش فلذا شروع، هم اسالمی ایران

  انقالب خاطر به هادانشگاه تعطیلی در  کرمان  اسالمی جمهوری بلوار در واقع فنی

 .  بود شده تبدیل  نظامی و   رزمی آموزش محل به  فرهنگی،

 . رسید  شهادت به فاو  جزیره در 64 اسفند  در  ثارهللا  41 لشکر ستاد  معاون نصراللهی محمد سردار *

 

  آن از قبل و  دیدم  نظامی هایآموزش در جاآن 59 سال ماه  مهر بار  اولین یبرا را علی 

  جلب  همه برای  علی، کم    سال   و  سن. نداشتم محترمشان خانواده  و  ایشان با  آشنایی هیچ

ه به  بیشتر جثه،  کوچکی  خاطر  به ولی بود سالهپانزده  کهاین با  حتی کردمی توجه   هایبچ 



ه.  خوردمی ساله 12-13   اهتمام علی،. کردندمی  شوخی او  با  و  داشتند دوست را او  هابچ 

 با  شد،می بلند اذان صدای کههنگامی داشت،  جماعت  و  وقت اول  نماز  به  جدی بسیار

  این رفتار و  منش و   تدی ن. کردمی دعوت  جماعت نماز به را دیگران شوق و  شور

 . است شده تربیت  مذهبی و  اصیل ایخانواده در  که  دادمی نشان  نوجوان

 

  در وقتیک مبادا که  بکنند را علی حال  رعایت  خواستندمی همه آموزشی دوره در***

  و   کردمی حرکت   دیگران پایبهپا همواره ایشان ولی بیاورد، کم  آموزشی سخت مراحل 

 پیدا ضورح  حتما    و   کردنمی قبول نبرند، را ایشان شبانه رزم برای خواستندمی  اگر حتی

  مربیان  گاهی که بود حدی  در نظامی  فنون  فراگرفتن برای علی آمادگی و   اشتیاق. کردمی

  یاد سریع خیلی هم  را تئوری  مباحث. کردندمی معرفی  دیگران الگوی  و   سرمشق را او 

ه  که دادمی  نشان و   بود سریع بسیار اسلحه قطعات کردن بسته  و  باز  در گرفت،می   بچ 

 . نیست

 

  و  خانواده با دیدار برای روز  سه دو   وزشی،م آ یدوره اتمام از  پس  و  مهر اواخر***

  برای را علی که  کردیمنمی  تصور ما. دادند مرخصی ما  به اعزام، مقدمات کردن فراهم

 اصرار خیلی  چون  حتما  گفتیممی خودمان پیش  و   کنند اعزام جنگ هایصحنه در  حضور

  بر  ولی. نندکنمی اعزام جبهه  به ولی نداکرده  دعوت نظامی  آموزش به را او  داشته

 . دیدیم خودمان  جمع در را ایشان اعزام روز ما،  تصور خالف

  تمام سنگ بدرقه  مراسم  در مردم که بود جبهه  به  کرمان از نیرو   اعزام اولین این،

  یحت    و  بدرقه را  هارزمنده ،آزادی میدان تا شورا میدان در واقع سپاه محل از و   گذاشتند

 و  پاک احساسات و شور میان  در که  بودیم نفرسیصد  حدود ما. بردند  دوش روی را علی

 . شدیممی اعزام کرمان  انقالبی و  نجیب  مردم اشک  

  در را طوالنی  مسیر گونه این مردم که  هاییصحنه چنین  دیگر، هایبدرقه در شخصا   من

 . ندیدم باشد، همراه شیرینی  پخش و   اسپند کردن  دود با رزمندگان مشایعت

  هللا   عجل)عصر  ولی پادگان  ،تهران به و شدیم هااتوبوس ارسو   کرمان آزادی میدان از

  پادگان در شب  سه دو . کنند اعزاممان  جبهه به جاآن از تا رفتیم( الشریف  فرجه تعالی

  ارومیه  و  کردستان کشور،  غرب سمت به باید کردند اعالم ما به آن از بعد  که بودیم

  و   من که  شدیم،می  نفرهشتاد  حدودا   که را  مابقی  و  مهاباد به را دیتعدا ما  جمع  از. برویم

  یک جاآن از بودیم هم با  ارومیه تا البته. فرستادند شهرپیران به بودیم  هاآن جزء هم علی

 . کردیم  حرکت شهرپیران سپس  و  نقده  سمت به ما  و   مهاباد  سمت به  گروه

 



 

 هایگروهک هایشرارت خاطر  به رمتوجه شدیم که شه شهرپیران  به ورود  بدو  در***

  گونههیچ که کردند منتقل مانند سوله ساختمانی به و ما را شده خالی  سکنه از انقالب ضد

  شبی سه دو . بود  شکسته هم هایشپنجره هایشیشه و  نداشت رفاهی و   تدارکاتی امکانات

  گرمایشی یوسیله  و   پتو .  آیدمی حساب  به عمرم  هایشب سردترین از بودیم جاآن که

 را سرمان نشسته حالت  به و   پوشیدیممی  ،تیمداش ساک در لباس چه  هر هابش و   نداشتیم

 سه از بعد.  بخوابیم  درست توانستیمنمی سرما  شدت از. خوابیدیممی  و  داده تکیه دیوار به

  نقل  بود، محوطه  یک در اداری ساختمان دو  که شهرپیران گمرک  ساختمان به  روز

  شکسته هم ساختمان این هایشیشه. شد  تبدیل اهسپ  برای  پایگاهی  به جاآن کردیم، مکان

ه بود،   ساختمان. انداختند شیشه مدتی از بعد  و  پوشانده را هاآن گونی  و  پتو  با هابچ 

  شهر اطراف هایتپه به  دیگر طرف  از و   شهر هایخیابان به   طرف  یک از گمرک

 صدای و ریدرگی  معموال    هاتپه  یناحیه از ولی  بود خالی  سکنه از شهر. بود مشرف

 .رسیدمی گوش  به  تیراندازی

ه  گاهی بعدا   ولی  بود کنسرو  اوائل هم غذایمان   در واقع  ارتش پادگان   از رفتندمی هابچ 

  شرایط این ما انتظار خالف بر  و   کم، سن   وجود با  علی. آوردندمی  گرم غذای* تمرچین

 .کردمی  تحمل خوبی به را

 .  است  گردیده واقع عراق و  ایران بین مرزی مشترک  نقطه  در و  انشهرپیر کیلومتری 11  در روستایی تمرچین،*

 

 ساعتدو  هم هاشب روزها،  بر عالوه کدام  هر منطقه،   سوزناک بسیار سرمای در***

  از که بودند آورده  برایمان ارومیه از بافدست پشمی هایجوراب.  دادیممی نگهبانی

  نیم نگهبانی، شیفت پایان  از پس  و  پوشیدیممی  هم روی را جفت  چهار سه سرما شدت

  در. شود خارج حسیبی  و  کرختی از تا گذاشتیممی والور یا بخاری  جلو  را پایمان ساعت

  این رغمعلی اما  بشه، داده علی به نگهبانی  پست نباید  کردندمی احساس  همه شرایط این

  هایپست مه ما. باشد داشته نگهبانی بقیه  مثل که داشت اصرار علی  شرایط،  و  هاحرف

 . دادیممی قرار دونفره پست در را  علی معموال   که  نفره دو  هم و   داشتیم نفره  یک

 

  سنگرهای و  گمرک ساختمان سمت به تپه باالی  از معموال هاگروهک و  انقالب ضد***

  که ما  مقابل در و  نداشت  کم ما  از چیز هیچ شرایط این در علی و   کردندمی تیراندازی ما

 . کردمی  ایستادگی کردیم،یم منع  منطقه  در حضور از  را او  جدی و   شوخی به

 



  برای را مردم سپاه شد، تامین ارتش و  سپاه نیروهای  توسط شهر  امنیت که این از بعد***

  قاطر و  اسب با اطراف روستاهای از مردم و دفراخوان  زندگی یادامه و   شهر در  حضور

   .شدند روان  شهر سوی به شانلوسای  با شد،می  جور که ایوسیله هر و   تراکتور و 

 

  تا کنیم بازرسی را مردم  وسائل که  گذاشتیم  بازرسی هایپست شهر  هایورودی در***

  که  شدمی باعث کار  این که جاآن  از اما ؛ باشند  داشته...  و   نارنجک  بمب، اسلحه، مبادا

  خود  وسائل باشند  مجبور منزل  به  ورود  در دیگر بار و   شهر به  ورود  در بار یک مردم

  یتخلیه موقع جا  آن و  برود  منزل تا نفر یک خانواده  هر با که  یمدید بهتر  کنند، باز را

  و   برآمده کار یعهده از خوبی  به مرحله  این در هم علی. شود انجام  بازرسی  ها،وسیله

  با شد،می دختران و  مادر  پسران،  پدر،  شامل گاهی که را ایخانواده.  کردمی  همکاری

  بازرسی از پس و   کرد می همراهی منزل درب  ات  هاکوچه پس کوچه و  هاانخیاب  از عبور 

 یاسلحه گرفتن ضمن بود ممکن  و  خطرناک بسیار حرکت این. گشتبازمی بارشان،

 . دادمی انجام را  ماموریت این شجاعت با  علی ولی  بیاورند هم  خودش  سر بالیی علی،

ه   و  کردندمی کمک مردم به  هم بار یتخلیه در و   داریمردم بسیار مرحله  این در هابچ 

  انقالب، ضد هایگروهک از هاآن گردانیروی  و  نظام  با مردم  همراهی دالئل از یکی

ه رفتار همین   حتی.  دانستندمی  خود از را هاآن که بود  مردم با  بسیجی  و  سپاهی هایبچ 

ه مردم، ورود  بدو  در گاهی  . دادندمی هاآن به را خود  گرم غذای هابچ 

 

ه  علی چون کردیمیم  فکر ما اوائل***   ایگونه  به علی ولی. کنیم رعایتش باید است، بچ 

  ما پایبهپا  است، بقیه  مثل ایرزمنده  و  نیرو  دقیقا کردیممی احساس که  کرد رفتار

 . کردمی  کمک و   کار آمد،می  صبحگاهی دو  و  ورزش   داد،می نگهبانی

 

.  شد برگزار شهر  روحانی هادپیشن به  جمعه  نماز  اولین ر،شه به مردم بازگشت از بعد***

  دیدن از مردم . کردیم  شرکت آئین این در  بسیجی هایلباس با* شبستری آقای و   علی من،

 خوششان  خیلی  بود، آمده منطقه  به امنیت تامین  و  خدمت برای  که کم  سالو سن   با علی

 . کردندمی  مصافحه  او  با و   آمدمی

 . رسیدند  شهادت   به پیرانشهر  در  داخلی انقالب  ضد با درگیری   در رزمندگان از  نفر  5 و  ایرانمنش علی  همراه به 10/59/ 26 تاریخ در  کرمان از  اعزامی شبستری  تقی محمد*

  و  بگویم اذان شیعی روش به مبادا ترسید  جمعه  امام که  بگویم اذان خواستممی من 

  شبستری  و  علی با. نگویم اذان من که داد پیشنهاد لذا ،شود  بیشتر  اختالف و  تفرقه  موجب

  من  گفت  جمعه امام بعدا  .  گفتم اذان سنت اهل  روش به  و  شدم بلند  کردم،  کوتاهی گفتگوی 

 . شود تفرقه باعث  و  بگوئید اذان خودتان سبک  به  شما که  بودم  نگران



  کسانی برای مجزایی جایگاه آن صحن در. بود  زیبا و   قدیمی مسجدی شهر، جامع  مسجد

  به  چسبیدل گرمای  نفتی، بزرگ هایبخاری و   شده یطراح   بکشند  سیگار خواستندیم  که

 . بود داده مسجد

 

  

ه  علیه بر  کومله و  دمکرات هایگروهک منطقه، به  ما ورود از قبل***   خیلی سپاه هایبچ 

  آن در ولی  کنندمی چنان و   چنین  شوند مسلط و   بیایند  که هااین بودند  گفته  و  کرده پاشیسم

 . دانستندمی  خود از را ما  و  بودند  گرفته قرار ما رهایتارف  تاثیر  تحت  شدیدا   مردم  عمقط

 برای  کومله و  دمکرات هایگروهک ولی بودند   انقالب با همراه مردمی شهر،پیران مردم

  اصل در مردم. دادندمی سر خودمختاری ساز و   تحریک را هاآن خود شوم اهداف تحقق

 . بود شده رنگکم انقالب ضد  حضور  با که  بودند امنیتی و   آرامش دنبال به

 

  زندگی و   خانه همه که  بود  کرده ایجاد وحشت  و   ترس  مردم در قدری  به انقالب ضد***

  شهر در را کسی ما  اگر که  طوری به  بودند برده پناه شهر اطراف به و  کرده رها را

 است؟ دهش وارد شهر منظور  چه به و کیست  که کردیممی بازجویی را او  دیدیم،می

  به رفتیم. امدیده شهر از نقطه  فالن در مشکوکی شبح من گفت انانهب نگ از یکی  روز یک

  کارگر  به متعلق مذکور شبح که شدیم متوجه.  رسیدیم نانوایی یک به  و  آدرس دنبال

  مقداری: گفت شدیم؛  جویا  سکنه از خالی شهر در را حضورش علت وقتی. است نانوایی

 .  بردارم آمدم ،دهبو نیازم مورد حاال  که اشتمد مغازه  دخل در پول

 

  ها،ماشین ها،آدم یکله  و  سر برگشتند، شهر به مردم ماه چهار  سه طی  کم کم***

  بر خودمان  بین از هم ما  و  شدند باز مغازها و  بازارها. شد پیدا هادوچرخه و  موتورها

  فعال را ادارات و تخابان  مردم امور به  رسیدگی برای  مسئولینی افراد، توانمندی اساس

 .  مکردی 

.  بگیریم کمک  پرورشوآموزش وزارت از مثال که  نداشتیم  دست باال با ارتباطی ما

 از خراطیان آقای. کردیم انتخاب ادارات برای  مدیر  و  فرماندار و   شهردار خودمان

ه ه همین بین از هم هامسئولیت سایر برای  و  فرماندار  عنوان به سپاه هایبچ   سپاه هایبچ 

 . دکرمی  معرفی و   انتخاب نیرو 

 

 



 

ه از تعدادی با***   اطالعات مسئول *  مقبلی آقای و  رفتیم می اطراف روستاهای به هابچ 

 شما به خدمت  و   کمک برای ما کرد اعالم و   صحبت مردم  برای  نرم بیانی با سپاه

  کاری  هر و   مکنی می برقرار را شما امنیت ما  نکنید همکاری هاگروهک با شما ایم،آمده

 . راندند خود از را  انقالب ضد و  شدند همراه ما  با مردم  کم  کم. دهیممی  مجاان  باشید داشته

 . رسید  شهادت  به  مقدس دفاع  در  بعدا   که بود کشور غرب  به اعزام  در ما همراهان از مقبلی محمدرضا آقای*

  با و   نظامی ونست  حالت  به  شدیممی وارد  وقتی که  بود ایگونه به روستاها در شرایط

 . نگیریم قرار انقالب ضد یحمله مورد  که کردیممی حرکت هم، از  فاصله

  این مردم گفتند،می «شناوه» آن به  بومی  ُکردهای که «شناباد» نام به  بود روستایی

ه رفتار وقتی روستا  انقالب ضد هایگروهک  به خودشان دیدند، را بسیج و  سپاه هایبچ 

 . دشوی  روستا این وارد ندارید  حق که  بودند کرده اعالم

 

 

  و  کردندمی  دل درد ما با  و  پایگاه  آمدندمی  شدند، رفیق ما  با  شهر مردم  کم کم***

  از برخی و شهر در فقط نسبی امنیت و  آرامش این اما. گفتندمی را شانمشکالت

 .داشت قرار انقالبضد اشغال در کامال   محدوده این از  خارج  و  بود روستاها

  زندان و  جنگل  که سردشت و  مهاباد شهر،نراپی  یمحدوده در  مثلثی  ،نطقه م  این در

ه کمک باها آن. بود انقالبضد دست داشت، قرار آن در «آلواتان»   و   بسیج سپاه، هایبچ 

  عنوان به  و  تکمیل بازسازی،  را قدیمی  ساختمان یک ،د بودن  گرفته اسارت به  که ارتش

 . بودند کرده آماده زندان

 

  تکمیل  حال  در بود، هم سردی بسیار  روز اتفاقا   که 1359ماه سال دی 26  معهج روز***

  بام پشت  به کرده پُر را شن هایکیسه. بودیم گمرک ساختمان در خود  سنگرهای

 .  بردیممی

ه از تعدادی   گشت شهر اطراف در رفتند  بوسمینی با* صادقی حسین آقای جمله از هابچ 

  کمک  درخواست  و  دادند اطالع ما پایگاه  به  بیسیم اب   شده، درگیر  انقالب ضد با  که بزنند

 .  کردند

 . رسید  شهادت   به بدر عملیات در   19/12/63 تاریخ در   که بود ثارهللا 41 لشکر  ادوات  گردان  فرمانده  مقدس  دفاع دوران   در صادقی  حسین*

  و  کرده رها را سنگر  ساخت سریع خبر،  این شنیدن با ما که بود  ظهر نزدیک حدودا  

  که  بود  کسانی از یکی هم علی. شدیم کابین دو  لندرور سوار و  برداشتیم را هایماناسلحه



  محل سمت به  کردیم  حرکت که* بودیم   نفر هفت. داد جا ماشین  در را خود سریع

  کرد،می  رفتار نظامی و   کالسیک خیلی که  ارتش هایبازنشسته از نادری آقای. درگیری

 در علی. شد علی  شدن پیاده  خواستار  و   دکر مخالفت درگیری این در علی حضور  با

 . برم  باید  من: گفت و   گرفت جبهه  مقابلش

و جانباز دکتر سید جمد   معافی محمدجواد  و شجاعی  الدینی،رضا شمس  پور،شهدوست سبحانی(  شهباز)ایرانمنش،غالمرضا علی شبستری،   محمدتقی شهیدان  شامل  نفر  هفت  این*

 . باشندمیصادق مهدوی 

ه بوس  مینی به یم، دش خارج  شهر از که  کیلومتر هس دو  حدودا      کنار که  برخوردیم هابچ 

ه از یکی و  صادقی آقای. بود کرده  توقف جاده  آقای نام به خوی از اعزامی هایبچ 

ه  گفت صادقی آقای. بودند نشسته  آن در ،*پیری  یوسف   این. جلو   رفتند گشت برای  هابچ 

 صداها این ولی  ندبود شنیده را تیراندازی دایص شده، درگیری که نداشتند خبر  نفر دو 

 .نداشت  تازگی و   بود  همیشه

 . رسید   شهادت به 26/10/59 تاریخ در کرمان رزمندگان  از نفر شش  کنار در  عملیات  این در   که خوی شهر  شهید  اولین پیری یوسف*

ه  که گفتیم هاآن به   ما با  بودند مایل  نفر دو  این. اندخواسته کمک ما از و   شده درگیر هابچ 

  این به. کرد رها جااین نمیشه را بوسمینی ماشین  گفتم و  کردم مخالفت  من  که بیایند

 تنها  که ماند جاهمان صادقی آقای و  شد سوار ما،  مخالفت رغمعلی  پیری آقای ترتیب

 .دارد هاحکایت  خودش  شرایط، آن در صادقی آقای ماندن

ه  گفت ما  به پیری آقای   و   جلو   رفتیم ما. بود  کرده اشتباه که حالی  در ن،رفت  مستقیم هابچ 

 نگاه را ما هاآن. کردندمی حرکت ستون به پیاده  که دیدیم جاده کنار را مسلحی  گروه

  فکر. کردیممی نگاه هاآن به  تعجب با هم ما  و   بود  گردنمان و  سر  دور چفیه  که  کردندمی

  را فکر همین هاآن مورد در هم ما. هستیم* بارزانی مسعود   نیروهای ما  بودند کرده

ه  آیا و  کجائیم االن ما  که بپرسیم هااین از گفتیم رسیدیم، ها آن به وقتی.  کردیممی   هایبچ 

 اند؟ دیده را ما

 . کردندیم  همکاری هاآن  با هم داخلی دمکرات   نیروهای و  کردمی  همکاری ما با صدام،  با مبارزه ضمن  که عراق کردستان اقلیم  رهبر  بارزانی مسعود*

 از هاآن . شدم پیاده و   کرده باز را در. بودم  نشسته شاگرد سمت  ر لندرو  دوم ردیف من

  زمین روی و گفتند  چیزی کردی زبان با بالفاصله.  دیدند مرا هایپوتین ماشین زیر

  سریع که  بود فرمان پشت شجاعی رضا آقای. بستند رگبار به  را ما یهمه و  خوابیدند

  پشت را  خودم. کردند می  شلیک نم سمت به  که نفر  15 و  ماندم  من. رفت و  داد گاز

 مانده  جا ماشین در  من یاسلحه. زدند من پاهای  به گلوله تا سه  ولی  انداختم خاکریزی

 . بود

  زخمی  من کهاین از شنیدم؛می را صداها فقط و   رفتم حال از. داشتم شدیدی خونریزی

ه سمت به و  دش  راحت شانخیال کنم،  فرار توانستمنمی و  شده  علی صدای. رفتند هابچ 

ه  سبحانی.  شنیدممی را شجاعی و سبحانی منش،ایران   کارهچ  که  کردمی هدایت را هابچ 

ه فاصله این در . کشید  طول درگیری  دقیقهبیست  حدودا  . کنند   شهید همه من همراه هایبچ 



  و  آمد البیونانق ضد به  متعلق تراکتور. بود شده کشته نفر دو  هم هاآن از و  شده

  توقف  جایی جلوتر  رفتیم. انداختند تراکتور  پشت مرا  و  امزنده من  شدند همتوج   سرنشینان

  تاهفت  شمردم من  که  انداختند تراکتور  پشت یکی یکی هم را هاجنازه  بقیه  و   کردند

هفت   که  شدم متوجه فقط دیدنمی  را جایی  هایمچشم و بود رفته من از زیادی خون. بودند

ه یهمه پیری، آقای احتساب با  هک کردند   پرتاب ماشین داخل هب  را جنازه   شهید ما  هایبچ 

  تحویل سپاه به روزسیزده  از بعد را هاجنازه دوستان یگفته طبق  ظاهرا   البته. بودند شده

 . بودند کرده  پنهان برف زیر شدمی معلوم  بود، مانده تازه هاجنازه  چون و   بودند داده

  باز را کالهم  بند.  دمبو  دشمن اسارت در  ،عفونت  و   یخونریز اوج در روزوشش بیست 

  بازجویی مرا هاآن. بگیرم  را خونریزی جلو  که  بستم  جراحت  محل  از باالتر  و  مکرد

  ناچار به  و  رفته اشتباه را راه ما که بود  این من  حرف  ولی بگیرند اطالعاتی  تا  کردند

 حقیقتا    من اما گذاشتندیم  هایمزخم روی پا من، آوردن حرف  به برای.  ایمشده درگیر

 .نداشتم  اعتراف برای زی ی چ 

 دنیا از من  بود کرده فکر  چون و نشسته من  کنار  پیرمردی شدم متوجه اسارت، دوم روز

 . بود یاسین سوره  قرائت حال در ام،رفته

  تهران دانشگاه دانشجوی ظاهرا   که  نفریک جاآن. بردند  کوهپر روستای  به مرا  بعد شب

.  کند  قطع را پایم خواستمی  و  من یمعالجه برای  آمد بود، کومله  گروهک  نیروهای از و 

 . بزند دست من  به ندادم اجازه هستند، رحمبی  خیلی  گروهک این افراد دانستممی  چون

  این در. بودم مجروحم پاهای از ناشی  خون و   چرک  و  درد میزبان   روزوشش بیست

  هیزم مقداری روزانه. بود پنیر  و   نان غذایم بیشتر  و   نبود خبری   درمان و   دارو  از مدت

  تا  باید دانستمنمی اول روز که  دادندمی من   به اتاق شدن گرم  و  بخاری  در گذاشتن برای

  آن. انداختم بخاری در را خود یسهمیه  نرسیده  شب به و کنم مدارا هاهیزم این با فردا

 استفاده خود،  یزمه  یسهمیه از چگونه گرفتم یاد فردا از و   لرزیدم سرما از صبح تا شب

 . کنم

  و   دور اوضاع. آمدندمی  من  دیدن به  شدند، باخبر  من بودن  اسیر و زنده از که ُکرد مردم

  و  برداشته را آن کف  که صندلی از حاجت  قضای برای من. بود  ناجور خیلی  من بر

  من اسارت محل اتاق در صندلی این. کردممی استفاده بودند، گذاشته  روغن حلب  زیرش

  دیدن به خواستندمی  مردم  وقتی.  کشیدمی  تصویر  به را بدی بسیار یمنظره و  اشتد قرار

 به هاآن از برخی. نبینند  را صحنه آن که انداختممی صندلی روی  را  پتویم  بیایند، من

  که هانگهبان  امام، به  توهین  و  نظام  به دادن فحش به  کردندمی  شروع ورود محض

  که  بود جااین و   گذاشتندیم  تنها را ما هستند، خودشان از هااین شدمی  راحت شانخیال

  سیب، نان، ایتکه  مثال  و   کنند کمک من  به پنهانی داشتند دوست مردم  همان از برخی

  از یکی شب  یک.  دادندمی من به  درآورده شانلباس زیر از قلم یا  و  سیگار پاکت

.  کردند شکنجه خیلی   و  آوردند من کنار  کرده،  خیانت گفتندمی که  را خودشان نیروهای



  من مورد در. کشتند گلوله چند شلیک با  و  ساختمان پشت  بردند را  او  هم بعد زرو صبح

  کنیم  صبر باید بکشیم را هازخمی  توانیمنمی ما  و   هستی زخمی  تو   که دیدند مردم  گفتندمی

 . شوی خوب تا

.  بودند  تهنگهداش مبادله  برای مرا اصل در ولی بودم اعدام انتظار در روزوشش بیست  

  شیخ به معروف شخصی را هاآن رهبری  که  بودند دیگری مسلح وهر گ  یک میان این در

ه با هم که  داشت عهده به  گزگز   ضدانقالب. آمدمی کنار هاگروهک با هم و  سپاه هایبچ 

ه نزد  اسیر یک   خیلی  مقبلی  شهید و   بود شده صادر اعدامش حکم که داشت سپاه  هایبچ 

  خیلی هم گزگز شیخ میان این در. بگیرد من  یمبادله  برای را حکم  ینا جلو  تا  کرد  تالش

 . شدم آزاد و   مبادله انقالبیضد اسیر آن با من  نهایتا   و   کرد  تالش

 

 

 

 

 

 منش علی ایران شهید رزمهم زادهمهدی علی آقای روایت

 الس پاییز . هستم منش ایران علی نازنین،  و   عزیز بسیار شهید   رزمان  هم از بنده***

  در شهرپیران به  کرمان  از هم با ندارم، یاد  به را آن یقدق تاریخ متاسفانه  که  1359

  و   فرهنگی کار برای ما. است مرزهم عراق با تقریبا    شهر این. شدیم  اعزام کشور غرب

ه یهمه از یسن   نظر از علی.  بودیم رفته  خطر  پر بسیار منطقه  آن به  رزمی   هایبچ 

  بود  ایگونه به منطقه  تعی وض. داشت شاداب و  باال ایهروحی  امابود   ترکوچک اعزامی

 هاشب  لذا. داشت قرار انقالب ضد هایگروهک دست هاشب و  ما دست روزها انگار که

 .شدمی  اعالم نظامی حکومت

 

  صوت ضبط یک  مثال  . کردمی  جالبی کارهای اما داشت، که  کمی  سن   وجود با علی*** 

  مصاحبه آن تأثیرات  و انقالب مورد در  هاآن با ممرد  بین رفتمی  و  گرفتمی دستش

  اهداف و  اسالمی  انقالب با بیشتر را مردم  نوعی  به و   مطرح قشنگی سئواالت. کردمی

 .  کردمی آشنا آن

 



  بیسیم بودند،  خود  شخصی امور به رسیدگی حال در هاهبچ    و  بود  جمعه  که روز یک***

  نیرو   دادیعت  و  شده درگیری منطقه در: ت گف  خط، طرف آن از فرمانده و  آمددر صدا به

 . داریم نیاز

  کرد،  آمادگی اعالم و  برداشت را اسلحه که  کسی اولین فرمانده، یجمله  یافتن پایان با 

  ماشین متأسفانه. کرد  حرکت  و  شد پر ماشین  دیدیم بجنبیم،  خود  به آمدیم ما تا.  بود علی

ه   انقالبدض. بود گرفته  قرار هدف و  دهکر برخورد انقالبضد کمین  به مسیر،  در هابچ 

  لوله. شدنمی دیده اصال   و   بود  زمین سطحهم که  بودند کرده  طراحی  طوری را سنگرها

ه  از نفرشش . بودند  گرفته هدف جاده  در را ماشین و قرار داشت  زمین روی تیربار   هابچ 

 بودند.   رسیده شهادت به دم در

 

  اشجنازه  روز ندچ   از بعد من. افتاد هاگروهک  عوامل دست به  زنده علی متأسفانه*** 

  مشخص.  بود  بدنش روی شدن داغ و   سوختگی و   شکنجه آثار که  دیدم و  فتمرگ تحویل را

 .بودند   شکسته را علی هایدندان. اندکرده شکنجه بسیار را او  که شدمی

 

ه از دیگر یکی*** سی د  افتاد، هاگروهک  دست به و زخمی  درگیری این در که  هاییبچ 

دصادق  ه  ماشین  وقتی .بود مهدوی محم    مهدویآقای  ،بود گرفته قرار فده مورد  هابچ 

 شده بود و او را به شدت مجروح و اسیر کرده بودند.  پیاده ماشین از آن از پیش

  

  و   پوست فقط کردم، بغل را او  شد، آزاد روزوشش  بیست از بعد مهدوی آقای وقتی***

  راه وانستت نمی که  بود شده ضعیف قدری به . نداشت وزن کیلو  ده شاید. بود  استخوان

 . کشیدمی  زمین یرو  را  خود  و   برود

ه یجنازه  .  گرفتیم  تحویل هفته دو  از بعد  بودند، شده شهید ماجرا آن در که  را هاییبچ 

ه صورت  کهاین بود مشهود چهآن  .  بودند کرده  له تفنگ قنداق ضربات با را هابچ 

 

.  کنیم منتقل کرمان به  سپس و  تهران به کشور  غرب از تا دادند تحویل  ما به را شهدا***

  عزیز شهیدهفت . دادند  بوسمینی ما  به که  کردیم   آمبوالنس درخواست شهدا، انتقال برای

  که  بود  سخت خیلی من  برای. کردیم  حرکت کرمان سمت به و  گذاشته  بوسمینی در را

 با.  بدهم تحویل  اشخانواده به  رزمنده ترینسالو سن   کم عنوان به را  ایرانمنش علی جنازه

  منتقل کرمان به  هواپیما با تهران از را هاجنازه  شدیم موفق  دادیم، انجام که  هاییرایزنی

 . کنیم



 

 

  که را کسی اولین شدم، پیاده  من و  نشست زمین  به کرمان فرودگاه در هواپیما وقتی ***

.  بود شده نورانی اشچهره هم خیلی  که بود منشایران علی شهید پدر   «عباس حاج» دیدم

  هااین. کردمی گریه حسرت،  و  سوز روی از نه  عشق، روی از و   کرد بغلم دید، مرا تا

  آرامش من به خواستمی شهدا، این از یکی   پدر  که بودند کردستان از ما شهدای اولین

  قربانی این خدایا: گفت و   کرد سجده ،نشست  زمین به  کرد، رها مرا شهید پدر  وقتی. بدهد

 . کن  قبول ما از را

 شهدا یخانواده به را  سخت خبر  این باید چگونه  کردمیم  فکر که من  برای  ترتیب  نای  به 

 . است من کردن آرام دنبال به شهید پدر  اولین که دیدم و  گذشت  راحتی و   خیر به  بدهم،

 

  واالیی درایت و   بلند فکر از داشت،  که کوچکی یجث ه  و  کم  سن   خالف بر علی***

  هستند،  منطقه همانبومی  مردم  از ما، مقابل دشمنان دانستمی که این با.  بود  برخوردار

  وقتی  و  دادمی گوش  هایشاندل درد و  هاحرف  به  و  رفتمی هاآن هایخانواده  بین ولی

 . بود شارژ و  راضی  کامال    گشتبرمی

 

  اثر در ممکن شکل بدترین  به را او  که  بود  امر این گواه  بزرگوار شهید این پیکر*** 

 .  بود انقالب از هاآن یکینه  عمق بیانگر   این و   دبودن  رسانده شهادت به نجهشک

 

  ایشان پدر با  من آشنایی. نشناختم  بیشتر و   زودتر را او  چرا که خوردممی حسرت گاه***

  به اعزام روز ایشان خود با  ولی بود  جماعت  نماز  صفوف در کرمان مسجدالرضای در

  بودند آمده شوندگان ماعزا بدرقه برای  که معیتیج اعزام، روز. شدم آشنا کردستان

  خاطر به  شاید. گرفتند دوش روی را «ایرانمنش علیی نوجوان » رزمنده زیادی مسافت

  مورد گونه این بود،  شجاعت از کوهی  که اشدریایی و  بزرگ دل ولی کوچک  یجث ه

 .  گرفت قرار قدرشناس مردم بدرقه

 

  یشکنجه  زیر که  مطهرش پیکر  هم روز  یک و  شد بدرقه  گونه آن روز یک***

  پدر و شد کرمان  شهر وارد  عزت و   باشکوه بود،  کرده تغییر انقالب ضد هایگروهک

 . آمد استقبالش به  بزرگوارش

 



  برکت از امروز و  کرد  آبیاری را انقالبمان نهال ریخته،  ناحق  به و   پاک هایخون این

  و  است دیسربلن   و   استقالل امنیت، ،ثبات  دارای ،دالورمردان سرزمین ،" ایران" شهدا،

 .  شود اسالمی انقالب  بالندگی و  رشد از مانع  نتوانست صدربنی  امثال هایخیانت

 

 منش علی ایران شهید رزمهم مغفوریحسین   آقای روایت

 لیاقت که شاکرم را خدا اما نیستم، شهدا سفرهم که خورممی افسوس  کهاین ضمن***

  را منشایران علی  با همرزمی  و   همراهی  توفیق  1359 سال هبند. داشتم را هاآن همراهی

  به  معروف  فنی کدهدانش در آموزشی دوران  به ما آشنایی ابتدای. داشتم شهرپیران در

 . گردد میرب   کرمان  اسالمی جمهوری بلوار در واقع  حنیف دانشکده

 

  در هاصبح. داشت لفتا و  انس داشت، تنومندی  هیکل که* هندوزاده ابراهیم با علی***

  دستش داشت، کوچکی یجث ه که علی. ایستادمی ابراهیم سر پشت  علی گاه،صبح اسممر

  یک  ابراهیم دست  ایستاد،می  ابراهیم جلوی که  هم وقتی. رسیدمی  ابراهیم فانسقه و  کمر  تا

 . بود جالب هابچه برای هاصحنه این که گرفتمی قرار علی سر باالی  وجب

  در  وی .  شد  شیمیایی و  مجروح 8  والفجر عملیات در  نهایتا   و یافت  حضور مختلف هایعملیات  و  مقدس دفاع هایصحنه  در  کشور، غرب  موریتما از  پس  هندوزاده براهیما*

 . رسید   شهادت به بود،  شده   اعزام انگلستان به  مداوا برای که حالی در   3/12/64 تاریخ

 

  نشد اعزام کشور  غرب به ما با مرحله آن و   کستش دستش آموزش حین در ابراهیم*** 

  شهرپیران به داوطلب هایبچه از نفرنود   اتفاق به  علی کنار در داشتم توفیق  بنده ولی

  یجث ه آن با  علی. بودیم  مستقر گمرک ساختمان در شهرپیران در ما. شوم اعزام

.  گذاشتمی  تأثیر هابچه  روی  فرمانده، چند  از بیشتر  حتی دادمی روحیه  همه به  کوچکش

  بین  خودش،  نگهبانی شیفت از بعد علی.  بود  ساعته سه هانگهبانی  نیرو، کمبود علت به

  و صفا خیلی حضورش   و  بود   طبع شوخ کرد،می سرکشی همه به  و  رفتمی نیروها

 . داشت همراه به  صمیمیت

 

  سخره به را آن علی بود، داده عراق به «میگ » هایجنگنده فرانسه وقتی دارم یاد به***

 ! «میگن» اینا میگن آقا: گفتمی  کرمانی شیرین یجهله  با و   گرفته

  هم  و  دادمی نشان جنگنده  این گرفتن سخره با را خود  دالوری  و شجاعت نوعی  به هم

  کسی  که  بود  مهم  این گربیان  رفتارش طرفی  از و  شدمی اطرافیان خاطر  انبساط باعث

  واهمه  و   ترس دشمن نظامی  سالح نوع هیچ  از ،کند می جهاد آرمانش و  عقیده برای که

 . ندارد



 

  بین  علی بازگشتند،  شهر به  ُکرد  مردم و  شد سازیپاک شهرپیران  شهر که این از بعد***

 اجرای برای پاسداران حضور از نظام،  اهداف از. کردمی فرهنگی کار و رفتمی مردم

  اج  منطقه  مردم  دل در قدری به او . گفتمی ظلم با مبارزه از و   مردم از دفاع و  عدالت

  هایبچه شهادتش، بر  کنندگان  گریه و  عزاداران از بخشی شهادتش از بعد که  بود  گرفته

 .  بودند  ُکرد

 

  لندرور بر سوار  مأموریت  انجام برای همرزمان از نفر شش اتفاق به علی  که روزی***

 آقای فقط جمع  نای  از و   گرفتند قرار  انقالب  ضد کمین  مورد  رفتند، بیرون  پایگاه از

 .  کردند بیان  خاطراتی  لحظه آخرین  تا  علی مقاومت از ایشان که  ماند هزند مهدوی

  او  گردن بر  طناب  بودند، گرفته را  علی وقتی  درگیری، این در انقالب ضد عوامل

  هنوز  دادند، تحویل را او  جنازه  وقتی  بودند،  کشیده زمین روی ماشین  با را او  و   انداخته

 . بود ش گردن  دور طناب

 

رفتیم به   هندوزاده  ابراهیم اتفاق به کشور،  غرب از ما بازگشت و   علی شهادت از بعد***

:  گفت چنین او  و   کند نقل علی از خاطراتی مانبرای خواستیم  او  از و  علی  پدر دیدن

  در. رفتیم نجف  و  کربال  به جاآن از و  مکه   به مادرش  اتفاق به  بود سالهپنج  علی وقتی

با  امامو  کردمی نگاه امام به  عشق با علی .مبروی  خمینی امام دیدار بهموفق شدیم    نجف

  علی که  گذشت چه  دو  این بین  دانمنمی دیدارها این  در .کشیدمی دست او سر برمهربانی  

  به بود،  خمینی امام با  اشرهبری که  جمهوری اسالمی نظام استقرار راه در بعدها

  10 –  12 از بعد که  تگذش چه امام و علی هاینگاه  تالقی در دانمنمی. رسید شهادت

  جان راهش در عارفانه و  عاشقانه گونه این امام، مریدان از یکی  عنوان به علی سال

 .  کرد نثار

 

  حال  در روز یک  کربال، از بازگشت از  بعد: » کرد  نقل دیگری خاطره  در باز و ***

 را قو چا ما از تقلید   به  بعد  روز. کردمی نگاه  هم علی م،بود پسته  نهال چند زدن پیوند

  ،هکرد  کارهچ  علی  که شدم متوجه وقتی  من.  بود چیده را پیوندها از  تا چند و   بود برداشته

  به گفت و  داد قسم مرا  ، دویدمی باغچه دور که  طورهمان. کنم اشتنبیه  که دویدم او دنبال

  دیدم خواب شب ولی  .کردم  رهایش هم من!!  نزن  منو   کردیم زیارت که  حسینی امام همان

  امام دنبال  خواب عالم  در انگار بزنم،  را او  که  دویدممی علی  دنبال  که طورهمان

 .  بودم مانده خواب این فلسفه و   حکمت در شدم بیدار وقتی  «دویدممی( لیه السالمع) حسین



 

  هنوز  من  بود، شده شهید علی که اولی روزهای:  حاج عباس تعریف کرد ادامه در و ***

  خواندن عتجما نماز و   رفتن مسجد یهحوصل و حال عصر روز یک.  نداشتم  خبر

 را  سرم کردم،می فکر علی به که حالی  در و   خواندم را مغرب نماز منزل در. نداشتم

ه  علی گفتم  خودم با. گذاشتم  زانوهایم روی   اسیر اگر ندارد،  جانی و   جسم است، بچ 

  لو  ار اطالعاتی  است ممکن  و   کند  مقاومت  تواندنمی  شود، خبربی خدا از هایگروهک

  کردم احساس ه من دست داد،ب  بیداری و   خواب  بین حالتی که بودم افکار همین در. بدهد

  دندون رفتی حاال تا  ناراحتی؟ چرا بابا:  گویدمی  من به  خطاب  نشسته من نزدیک علی

 احساس دردی و  کشهمی را دندان و  زنهمی  حسیبی  آمپول دکتر که دیدی بکشی؟

 . کنیمنمی  حس را درد دیگه ما  زده، ما  به پولیآم چنین  خداوند کنی؟نمی

  علی  مادر. دموربر زبان آ   را" راجعون الیهانا و  هللانا" آیه  و  آمدم خود  به مرتبه یک من

   حاجی؟  شده خبر  چه: گفت و   شد متوجه

  برسه، باید که   جایی  به  علی و  گرفته پس ما از را خود امانت خداوند  کنم فکر: گفتم

 . رسیده

 .  آوردند را اشجنازه  بعد  روز چند و  دادند ما به را علی شهادت خبر دبع هفته یک

 

  را مغازه هاوقت گاهی » : که  بود  این کرد  بازگو  شهید پدر که دیگری جالب  خاطره و ***

 مغازه دخل و  اجناس  از کردم احساس  وقت  یک.  سپردممی علی به نهار و نماز هنگام

 طاکارخ  علی که داشتم اطمینان. ها مشخص نیستکه در حساب و کتا  شهمی  کم چیزی 

  مقداری دیدم و کردم تعقیب  را او  روز یک ؟چیه   ماجرا  ببینم دمش کنجکاو اما. نیست

.  داد بود، فلج که  تنها پیرزن  یک  به و   رفت ایخرابه  یک  داخل ،برداشت غذایی مواد

.  کرد  خشکش  و  تر   داد، او  به غذا  و  پول  ، کرد  رسیدگی او  به پرستار  یک مثل  علی دیدم

  آبروی به را خدا.  ندارد سالیو سن چند هر است، علی واقعا   علی  کردم باور که  بود جاآن

   «.نبرد  دنیا از هاآن شرمنده را ما مهد می قسم هاعلی و  علی

 

 

 منش از شهید علی ایران یوسفی  مریم  خانم  روایت

 

  هایسال در که ستا غربی آذربایجان استان کردنشین شهرهای  از یکی  شهرپیران***

 فعالیت جاآن در  انقالبضد و   بود هاگروهک نفوذ مورد   اسالمی انقالب وزیپیر  اول



 انقالبضد  وجود لوث از را منطقه این بارها انقالب نیروهای. داشت ایگسترده

  بزرگوار شهدای این از یکی.  کردند تقدیم  را عزیزی شهدای راه  این در و  سازیپاک

  که 1359 سال یعنی زمان آن بود.اعزامی از کرمان  منشیرانا  علی شهید نوجوان

  کنار  در و  داشتم سالدوازده  من  ند،آمد  شهرپیران و   کشور غرب  یمنطقه به ایشان

  ،کرد می همکاری انقالبی نیروهای با که  «نازنازی غریب حلیمه»  بانو   مرحوم مادرم

 . شناختم و  دیدم را علی

 ساله 40-35 انسان یک  مانند که کردارش و   رفتار کنار در شکوچک  یجثهسن کم و  

 . کردمی  زدهحیرت را  همه بود،

 

  هایگروهک ترس  از مردم  و  بود شده  خالی  سکنه از شهرپیران  شهر ای،برهه در***

  و شهر سازیپاک از بعد.  بودند برده پناه اطراف یهاروستا و  هاکوه به انقالبضد

  آمدندمی  شهر داخل  به دوباره جمعیت الیالبه در هم قالبان ضد نیروهای  مردم، زگشتبا

 برای را نیروهایی  پاسداران سپاه لذا. آوردندمی  اعالمیه و بمب  اسلحه، خود  با و 

 . بود هاآن از یکی هم بنده مادر  که  بود کارگرفته  به مردم بازرسی

 

 سپاه. بود شده لمظ او  به خیلی انقالبضد یسو از و  بود انقالب دارانطرف از مادرم***

  که  روز یک.  گرفتمی کمک  امور برخی در مادرم از و  داشت  اطمینان او  به پاسداران

  یاندازه تقریبا اشاسلحه که شدم علی  متوجه بودم؛ هاصحنه این شاهد مادرم  کنار در

  بگردید خوب ار هاخانم  این! خانوم حاج : »گفت و  آمد مادرم سمت به و   بود خودش

  به  و  کرده  حمل وسائلش میان در خود با نفر  یک را تکه هر و  کرده  باز را اسلحه ممکنه

  کرداند، تالش امنیت این برای که  نیروهایی و   شهر امنیت وقتاون کنند،  وارد شهر

 .« افتهمی خطر  به دوباره

  کشف هم را ردیموا اتفاقا   و  پرداخت بازرسی  به بیشتری دقت با  مادرم هشدار، این با

 . کرد

 

 همیشه هاخانم با  برخورد هنگام در اما بود، سالهپانزده  و  نوجوان که این با علی،***

 . کردنمی نگاه کسی  به و   بود پایین سرش

 

  که  روز یک: »مضمون  این با دکرمی  تعریف  بغض با را ایخاطره  مادرم مرحوم***

  آبگوشت روز آن غذای خوشبختانه  و  آوردند غذا مانبرای ستاد  از بود؛ سرد خیلی هوا

  در هم با علی و   من  غذا، بودن کم علت  به.  آوردندمی کم  خیلی  گرم غذای معموال  .  بود



  تکه  یک ما یکاسه  در. خوردیممی غذا دست  با و نداشتیم قاشق. خوردیم غذا ظرف  یک

  علی سمت به را گوشت  تکه   این من.  بود  آن روی گوشت  هم کمی  مقدار که  بود  استخوان

  شود، تقویت باید  و  است نوجوان او  کردممی  فکر من.  من سمت  به  هم او  و  دادممی ُهل

 آن نهایتا  .  بخورم  را گوشت من است بهتر و   هستم پیرزن من کردمی فکر هم علی شاید

 «. نخوردیم کدام  هیچ و  ماند کاسه در گوشت  تکه

  نگهبانی کار  که مواقعی در و   بود کاری هر انجام داوطلب لحظه هر  کرمانی نوجوان این

ه نداشت،  رزمی و   . کردمی  تشویق کتاب  مطالعه  به و   دعوت  خانهکتاب  به را ُکرد هایبچ 

 

 

 بیگ   شیخزهرا  و   پورجوپاری  فاطمه هاخانم  روایت

 

  و  اسالم معاندان دشمنی بود، نوپا نهالی اسالمی جمهوری  مقدس نظام که  1359 سال***

  هایتوطئه و  هادسیسه و مختلف انحاء به عزیزمان کشور یگوشه گوشه در انقالب

  خارج  از که بود کردستان یغائله ها،توطئه این  از یکی. دداخود را نشان می گوناگون

  «کردستان برای خودمختاری ایران، برای دمکراسی» شعار با و   شدمی  هدایت کشور از

  خواهران از تعدادی قاتفا  به من. بود کرده عالف  منطقه این در را  مختلفی هایگروهک

  بودند آمده کرمان از هم برادرانی. شدیم  اعزام منطقه به  کرمان  از فرهنگی امور برای

 کردستان. داشتند  همت داخلی انقالبضد  با  نظامی یمقابله  به فرهنگی کار بر  عالوه که

  امر همین که بود  اجهمو   بیشتری استضعاف با  پهلوی  منحط رژیم توجهی  بی خاطر به

 . شدمی  انقالبضد هایگروهک یاستفاده سوء موجب

 

  «منشایران علی» نام به ایسالهپانزده  نوجوان  بزرگوار، بسیار برادران  این  از یکی***

 را ایاسحله و  داشت کوچکی یجثه علی. دادمی  انرژی و   روحیه ما  به حضورش که  بود

  زمین روی اسلحه شدنش، خم  با که طوری  به بود خودش قد یاندازه کرد،می  حمل که

  او . بود   متعصب و   مومن  آگاه، بسیار اما داشت، که  کمی سالو سن    رغمعلی. شدمی کشیده

  گفیتممی علی به بود،  نیازمان  مورد چیزی و   داشتیم کاری  اگر و   بود برادران با  ما رابط

  در همواره.  بدهید  خبر من به فقط داشتید  کاری  اگر که کردمی تاکید هم  خودش و 

 .  بود  پائین سرش خواهران با  برخورد

 

  برای  نیرو  شب یک  که کردمی تعریف  وقت؛  یرزمنده برادران از نادری آقای***

 برای و   بدهد نگهبانی  هم سر پشت شیفت  دو  که شده داوطلب علی و   داشتیم کم نگهبانی



  ریخته آن روی نمک و  بریده را  خود دست نشود، آلودگی خواب  دچار خستگی  از اینکه

 . برباید چشمانش از را خواب بریدگی این سوزش تا  بود

 

  بتوانم  جرات به شاید : گویدمی ترابیان حسین  دمحم   شهید  همسر بیگ شیخ زهرا خانم***

  نوجوان  پیکر با  رویارویی صحنه ام،دیده که هاییصحنه تریندردناک از یکی  بگویم

هفت  یجنازه  وقتی. داد قرار تاثیر  تحت  مرا بسیار که  بود « منشایران علی» شهید

  دیدن  به.  کنیم آماده  کفن برایشان  گفتند ما به  آوردند، بود، علی هاآن از یکی  کهرا  شهیدی

  شکنجه را او  قدری به.  کرد  کوبمیخ را ما  علی،  معصوم  و  پاک  یچهره  رفتیم، هاجنازه

  و   له صورتش که  دبودن  کوبیده بدنش  و   صورت به  تفنگ قنداق با ظاهرا  و  کرده

 ساله چهل  مرد یک  آمد نظرم به  دیدم که را علی جنازه. بود شده  شکسته هایشاستخوان

 قرار علی شهادت  ینحوه  الشعاع تحت  مسائل  یهمه روزها آن. اندکرده شهید گونهاین را

 .  بود  گرفته

 

 

 علی ایرانمنش  رزم شهیدهم الهی مسعود  روایت

 

  در حضور برای ما واقع در. شدم آشنا علی با کردستان به اعزام نگامه  1359 سال ***

.  درآوردیم سر کشور  غرب و   کردستان از ولی  بودیم شده داوطلب مقدس دفاع هایجبهه

 بافت روستاهای از یکی  از* الدینیشمس شهدوست. بود  ترکوچک  همه از علی ما  بین

  یکی. است آمده شهر به روستا از که است ربا  اولین کال   گفتمی  ودشخ که  بود آمده

  پدرش که  بود مرفه ایخانواده از ارتش ی ویژه  نیروی جوان یک ما همراهان از دیگر

 بزرگوار عزیز این. کند  جلوگیری  پسرش اعزام از وعید  و  وعده  با خواستمی

  از اگر:»گفتمی او  به خطاب پدرش که داشت نام**  پورسبحانی( شهباز)غالمرضا

 .«  زنممی  نامت به  اتوبوس یک  و  سواری بنز  این شوی منصرف خود میمتص

  من که  راهی! پدر:»گفتمی  ریخت،می اشک که حالی در ساله، 22  جوان غالمرضای و 

 « .نیست معامله  و  تغییر قابل چیزها این با امکرده  انتخاب

  حرف رفتن از بیشتری عزم با  پسر د،کرمی  پسر ماندن به اصرار بیشتر پدر  چه هر

  این با مرا سعادت راه! بابا:»گفتمی و   بوسیدمی  بود، افتاده پدر پاهای روی و   زدمی

 .«بروم بگذار  و  نبند  چیزها

 . بود  پیوسته سپاه به  و  کرده  گیریکناره  ارتش از غالمرضا

 . است  پیرانشهر ماهدی 26 درگیری  شهید  7 از  یکی و بافت  شهید  اولین الدینی شمس  شهدوست *



 است.  پیرانشهر دیماه 26 درگیری  شهید  7 از یکی پورسبحانی  رضاغالم**

  پادگانی به را ما. سردرآوردیم تهران از و  کردیم  حرکت اتوبوس   بر  سوار ما حال  هر به

  صحبت مانبرای رضایی محسن و  جعفری  عزیز صفوی، رحیم آقایان جاآن و   بردند

  همین از که کردند  سفارش. دشوی  اعزام کردستان  و  کشور  غرب به  باید گفتند  و   کردند

 . باشید  باش آماده باید کنید،می  حرکت که  تهران

  و   کرد بمباران  را کارخانه  یک عراقی هواپیمای قزوین، مسیر  در رفتیم می وقتی اتفاقا  

  مانبرای  صبحانه رسیدیم،  که  تبریز  به. گرفتند  جدی را قضیه و  شدند آماده حسابی  هاهبچ  

  ولی زدند پس راآن و   نداشتند دوست و  بودند  نخورده  حال به تا هاهبچ   که  آوردند دوغ آش

 هادوغ آش همان کاش   گفتیم  دیدیم، را کمبودها  و  محرومیت  و  رسیدیم شهر پیران  به  وقتی

 . خوردیم می  و  بودند

 

  و   دادیممی هم  نگهبانی کردیم،می استراحت و  داشتیم توقف که  جا هر مسیر،  در ***

  کمپرسی با هم زمانی و   اتوبوس با گاهی  ما  حرکت.  کنیم  احتاستر فقط که  نبود طوراین

  شب و   کردیمنمی  حرکت شبانه امنیت، تامین عدم  دلیل به  کشور  غرب هایجاده  در. بود

 .  داشتیم هم نگهبانی پاس نوبتی  و  شدیممی  مستقر  بودیم جا هر

 

  گزگاپان، یدهنه در که شهر گمرک انساختم  به را ما رسیدیم،  شهرپیران به  وقتی***

  در نفر چند هر. کردند  مستقر داشت، قرار ارتفاعات حاشیه  در و   شهر جنوبی قسمت در

 . بودیم  هم کنار در  و   هم با علی  و  من که  گرفتیم جای  اتاق یک

  یک  شهر سطح  در سپاه آن بر  عالوه و   بود سپاه مرکزی پایگاه شهر،  گمرک ساختمان

  و  اطراف در هم پایگاههشت  و  داشت پایگاه عنوان به هم را مسجد   یک  و  مسافرخانه

 . بود  مستقر  شهر حاشیه

 

.  نداشتیم گرم  غذایمعموال   و بودیم مضیقه در  خیلی  غذایی نظر  از شهرپیران در***

  زمینی سیب و گوشت از آن در که بود آبگوشتی ماه دو  از بعد معموال   ما گرم غذای

 مبادا که  بودیم نوجوان علی ننگرا  خیلی ما.  نخود  عدادیت   و  بود آب تنها  و   نبود خبری 

  و  نان همان گاهی  علی که چرا  بود جابی  کامال   ما  نگرانی اما باشد، نداشته  تحمل  و  تاب

 . زدندمی  غر که  دادمی کسانی  به هم را مختصر پنیر

 



  وقت جمعه امام)حسنی  هایبسیجی  به  که بودند  آمده ارومیه از پاسدار گروهی***

 ایاضافه  هاینان رفتیم می گاهی  ما و   بود  خوب شانوضع اهاین. بودند  معروف( ومیهار

 . کردیممی استفاده و   داشتیمبرمی ریختند؛ می  بیرون که را

 

  و   گرفته  تماس کرمان  در هایمانخانواده  با و  آورد فشار ما  به گرسنگی  مدتی از پس***

  یکمپرس یک(  عسکری آقای)گانرزمند  از یکی  برادر. دادیم  غذایی مواد  درخواست

  کشمش  پسته، مربا، کمپوت، انجیر، خشک،  نان مقداری مانبرای آن یبوسیله که داشت

  تهیه سختی  به  سوخت گاهی مناطق آن در  که جاآن از. آورد خوراکی  مواد  دیگر و 

  از یکی متاسفانه که بود داده جا  کمپرسی پشت  نیز  گازوئیل بزرگ گالن دو  ایشان شد،می

  ما مقر  به  وقتی. بود  کرده گازوئیل  به آغشته را خوراکی   و  یغذای   مواد و  داده نشتی هاآن

ه  رسید،   بوی  مواد سایر و  هانان متاسفانه. کردند بار  یتخلیه  به  شروع ذوق با هابچ 

ه  کمک به.  بودند شده  چرب  و  گرفته گازوئیل   خراطیان، آقای جناب پایگاه فرمانده و  هابچ 

  هوا تا  ریختیم هاآن روی  را خوراکی مواد و دهبر بام  پشت به کندیم را اهاتاق هایدرب

  مجبور  بود برف از پر بام  پشت  چون البته . برود بین از هاآن نامطبوع  بوی  و  بخورند

ه. کنیم اقدام گونهاین و  آورده در را هااتاق درهای شدیم مواد خوراکی آغشته    همین هابچ 

 . خوردندمی رغبت و  میل  با  هم را به گازوئیل

 

  و   بود  سکنه از خالی  شهر که کردیممی تحمل شرایطی در ما را  سختی این یهمه***

  کاالهای  به کسی اما بودند شده رها خود  حال  به باز هایدرب با  مردم  منازل و  هامغازه

  و   بردارند را نیاز مورد مواد ایمغازه از شدمی حتی.  زدنمی دست اماکن این در موجود

  یادم. کردندنمی  هم را کار  ینا ولی  شود، پرداخت هاآن یهزینه بعدا    که  کنند یادداشت

  کرده پنهان گودی  یک  در فرش زیر  اتاق یگوشه  در طال  کیلو   نیمودو  منزلی  در آیدمی

ه .بودند   شهر امنیت که   زمانی. کردندمی مراقبت و  یادداشت را موارد گونهاین هابچ 

  بدو  در بودند، کرده نهانپ   را طال هک خانواده آن بازگشتند،  شهر به مردم و   شد تامین

  به  هابچه. باشند نخورده دست که شدنمی باورشان  و  رفتند طالها  سراغ به  اول ورود

  ثبت   طال مقدار آن جمله  از مردم  مهم اموال آن در که دادند نشان را لیستی خانهصاحب

 . بود شده

 

 برای شاید و  عجیب بسیار  بودند ساخته برهه  آن در بسیجیان و  رزمندگان  که  دنیایی***

ه. باشد باور  قابل غیر امروز نسل .  دادندمی انجام آمد، میبر دستشان از کاری  هر هابچ 

  اراک هایبچه از  صابری شهید شهر؛ فرماندار هم و  بود سپاه فرمانده هم خراطیان آقای

  و  آموزش مسئول هم و   بود پاسدار هم  نگارستانی آقای بخشدار، هم و   بود پاسدار هم



  علی بود، مخابرات  مسئول  هم و   دانشجو   هم پاسدار، هم خدمتگزار حسین آقای پرورش،

  پیش...  و  فرهنگی خدماتی،  رزمی، از اعم کاری  هر کرمانی  شهید نوجوان  ایرانمنش

  به همه هم هاشب و  داشتند همکاری هم با  همه سنگر ساخت  در. دادمی انجام آمدمی

 . دادندمی نگهبانی نوبت

 

  ،**طالبانی جالل   ،*بارزانی مسعود   زدند،می سر ما  به جاآن که  یکسان  جمله از***

  یک  سر هم با که بودند   لبنان هللا حزب شهدای از**** موسوی عباس  سید و   مالکی  نوری

 . خوردیممی غذا و   نشستیممی سفره

 عراق  کردستان اقلیم  رهبر * 

  در  اسالم رزمندگان با مطلوبی همکاری  مقدس  دفاع دوران  در  وی .  است  صدام  سقوط  از بعد عراق  ورجمه رئیس اولین و  عراق ات دمکر  کردهای رهبران از طالبانی جالل**

 . داشت  رمضان  قرارگاه

  انتخابات نخستین در پیروزی  از پس و  درآمد  شورا  این عضویت به" عراق  حکومت انتقالی شورای "  تشکیل هنگام به که االسالمی الدعوه  حزب عضو مالکی نوری ******

 . شد برگزیده  کشور  این موقت  ملی مجلس رییس  نایب عنوان به عراق،  در   آزاد انیپارلم

  نخست  دوره   2014 سال  در و  شد عراق  دولت کابینه تشکیل مأمور ۲۰۰۶   سال  مه ماه در   رود،می  شمار  به حاکم عراق یکپارچه ائتالف  فهرست سرشناس  اعضای از که وی،

 . رسید  پایان به  عراق رد  وي  وزیري 

  و  مراسم پایان از  پس  بود، رفته  حرب راغب   شیخ شهادت   سالگرد هشتمین مراسم در  سخنرانی  برای1992 فوریه 16  در که لبنان  هللا حزب  سابق  دبیرکل  موسوی عباس سید ****

 . رسید  شهادت  به و  گرفت قرار  هاصهیونیست  بمباران هدف  اشخودرو  بازگشت، حین

 

  خود کنار را او همیشه و  داشت منشایران علی به خاصی ارادت رزانیبا  مسعود***

  «یک  ام» یعنی زمان  آن مرسوم هایاسلحه و  داشت کوچکی یجثه  علی چون. نشاندمی

  بدهند اجازه خراطیان آقای اگر گفت؛ بارزانی  آقای بودند، بلندتر علی قد از «سژ » و 

 . آورممی  علی برای تاشو   کالشینکف اسلحه یک

 استفاده بی  مدتی از پس نداریم،  را سالح این  یگلوله ما  چون: گفت هم خراطیان آقای

 .  شودمی

   .کند استفاده بتواند که داد علی  به را خود  تاشو  «ژس» اسلحه آقای خراطیان

 

  ولی سالپانزده   سن ش علی گفتمی. داشت  علی به عجیبی  یعالقه ***آقای خراطیان

ه از ییک . دارد فهم  و  درک ساله چهل انسان یک اندازه به مغزش   مغز  یعنی  گفت؛ ها بچ 

  یک تجربیات یاندازه به  علی نخیر داد؛  جواب  خراطیان آقای شده؟ پیر قدراین علی

 .فهمدمی سالهچهل  انسان

 

  زیادی کمک  خود  سهم به  هم علی و  دادیم انجام منطقه در ما که   کارهایی  از یکی***

 هایبرگ پشت  منطقه، در را کوپن یدوره اولین ما  .بود مردم  برای کوپن تهیه داشت،



 آقای توصیه  به. کردیم چاپ  نفت برای اسالمی، جمهوری به " آری"  رفراندم تعرفه

ه از یکی خراطیان   کرده  کار استنسر تکثیر دستگاه با  که من  و   بود  بلد تایپ  کار که ها بچ 

  هایتعرفه. کرد می کمک ما  کنار در هم علی که  شدیم نفت کوپن  چاپ  مامور بودم،

 «آری» هایتعرفه  گفت خراطیان آقای  ولی بود موجود  هم اسالمی جمهوری به  «نه»

 .   کنید چاپ  هاهمین پشت و  دارد خوبی روانی تاثیرات

 

  در که  بود فرهنگی کارهای از یکی امام حضرت از فرمایشاتی  نشر  و  دیوارنویسی***

  برای گذاری هحاشی  دیوار، سازی آماده و   کار این در علی و  دادیممی انجام شهر سطح

 .داشت ایویژه  همت هم جمالت

 

  علی کردندمی  سعی دوستان معموال    رزمی عملیات در. بود  پذیر مسئولیت  بسیار علی***

 .  شدمی  خودرو  سوار  دیگران از قبل و   متوجه او  ولی نکنند  خبر را

 

  مرخصی به روزی چند فتیمگر  تصمیم  علی و  من اعزام، اولین از ماه  دو  از بعد***

  وقتی. رفتیم تهران  به  و  کرده  طی  اتوبوس با را مسافتی  و  کمپرسی با را مسافتی.  برویم

  یکه پیشنهادش از حقیقتا  .  برویم  بهشتی  هللا آیت مالقات  به که داد پیشنهاد علی رسیدیم،

  شمندارز شخصیت  و  شناخته را تیبهش هللا آیت سالهپانزده  نوجوان  یک  کهاین از .خوردم 

 آقای نظریه  آن یادآور من  برای پیشنهادش.  ، در شگفت بودمباشد  کرده درک را او 

 .  است سالهچهل  انسان مغز  مانند علی  مغز گفتمی  که بود  خراطیان

 کنیم؟  پیدا کجا از را  بهشتی آقای حاال:  گفتم

 .باشه جااون شاید اسالمی جمهوری حزب ریممی: گفت

 خودشان دفتر از خروج حال  در بهشتی هللا آیت اتفاقا  . یمرفت حزب  به  و  شدیم سوار یتاکس

  دعوت خود  اتاق به را ما ایشان. ایمآمده شما دیدن به  که گفتیم و   کردیم سالم. بودند

و   بردند  خود  کار اتاق به را ما تیبهش هللا آیت ولی.  نداریم  مزاحمت قصد که  گفتیم.  کردند

   ایم؟آمده  کجا  از و  تیمهس کی که  پرسیدند  پذیرایی ضمن

  کرمان عازم  مرخصی  برای آمده، کشور غرب از که گفتیم و  کردیم معرفی  را خود

 . بیائیم  شما دیدن به گرفتیم  تصمیم راه بین در و   هستیم

  بتعاق و  موفقیت  برای دعا و  ایمکرده انتخاب که راهی یادامه به ما  تشویق ضمن ایشان

 و  پاسداران چنین خمینی امام حضرت که خوشحالم» :داشت  اظهار ما،  بخیری

 .  زدند بوسه ما پیشانی و  سر بر خداحافظی  هنگام و  «.دارد رزمندگانی



 . کردیم  کسب ایرانمنش علی مقام  واال شهیدبلندنظری   برکت از را  ارزشمند دیدار این و 

 

  درس علمیه  حوزه  در که رشخواه  دیدن به  علی جا آن و  رفتیم  قم به تهران از***

  به  و  بیاید کرمان به  ما با گرفت  تصمیم  برادر،  دیدن با علی خواهر .  رفت ،خواند می

 . رفتیم کرمان  به قطار با اتفاق

 

  منطقه به زودتر   آمد پیش برایم که  کارهایی  دلیل به  مرخصی پایان  از قبل من***

  خبر را او  و   برگشتم ودترز  من چرا  که  بود شده ناراحت آمد، بعدا    که  علی برگشتم،

 . نکردم

 

  رفته شهر اطراف به پاکسازی برای ما که  بود گونه  این هم علی شهادت ماجرای***

  از نفرهفت  و   کردیم  کمک  درخواست پایگاه از شدیم، مواجه نیرو   کمبود با  و  بودیم

  مسیر. بود هاآن از  یکی  هم علی که  بودند کرده  حرکت ما سمت به   لندرور یک  با هابچه

  از یکی من. شدندمی  وارد فرعی یجاده از باید راه یهنیم  در و  نبود  تامین حرکت 

ه  که را هارزمنده   کمکی نیروهای به را  مسیر  که کردم پیاده جاده در بود  خوی  ی بچ 

  به و   شده درگیر دشمن، کمین از عبور   ضمن و  رفته اشتباه هااین متاسفانه. دهد نشان

 .  رسیدند شهادت

 

 منش رزم شهید علی ایرانهم ینظر  علی روایت

 

ه  که بار اولین***   بودیم گاهآسایش در. بود نقده  در 1359 سال شد، جلب  علی به من  توج 

  خودش قد هم که   برنو  یاسلحه با علی  دیدن یصحنه. شوند تقسیم نیروها بود قرار و 

ه پرسیدم کردم، باز او با را صحبت سر و  رفتم. کرد جذب  مرا بود،  یمحله  کدوم یبچ 

 (.  فعلی جهاد)منتظری شهید  خیابون:  گفت  هستی؟ کرمان

  به شدن سوار هنگام. شویم اعزام شهرپیران  به ما  بود قرار و  شد انجام نیرو   تقسیم

  حمل  شدن، سوار موقع.  کرد خود  متوجه مرا  اشبرنو  یاسلحه با  علی هم باز اتوبوس 

 . رفتم او  کمک  به و  بود  سخت برایش اسلحه

 ایجاد باعث انقالبضد هایگروهک شرارت. رسیدیم شهرپیران یسکنه از خالی  شهر به

.  شدیم مستقر گمرک پایگاه  در. بود  شده مردم از شهر شدن  خالی و   شهر در ناامنی

ه   انقالب و  اسالم از دفاع برای  زندگی، راحت شرایط و  نزدیک و دور هایراه از هابچ 



  خیلی  دفاع، احساس این علی حضور و وجود در. بودند رسانده منطقه  این به  را خود

 .گذشتمی عمرش از بهارپانزده  تنها  که بود نوجوانی  او . بود گرجلوه زیباتر

 

  کنترل را اطراف و   بودیم کرده نصب گمرک ساختمان بام پشت  روی تیربار یک***

  کهآن بدون علی و.  ..میان دارن هادمکرات علی گفتممی  او  به شوخی به  گاهی.  کردیممی

 . شدمی شلیک یآماده و  پریدمی تیربار  پشت سریع بدهد، راه دل به واهمه  و   ترس

 

  را جماعت نماز برپایی  یدغدغه همه از بیشتر علی ما، ینفره 15-14  جمع در***

  صف در نشستن برای  را دیگران و  گفتمی را اقامه و  اذان سریع نماز،  هنگام و  داشت

 . کردمی  وتدع جماعت،   نماز

*  شبستری تقی محمد  روز  یک.  بود  رونمایی حال  در کمکم منافقین هایتخیان  روزها آن

  را" منافقین بر  مرگ" شعار او  با همراه علی و  سرداد را همیشگی شعار نماز  از بعد

  به  مرا صدایش  غریو  دهند،می شعار دارند نفر  50-40 گویا که کشید  فریاد غرا چنان

 .درآورد لرزه

 یرانشهر پ درگیری دیماه  26 شهدای  از*

 

  خیلی  تغذیه، برای.  رسیدنمی  دستمان به  غذایی مواد  و  بودیم محاصره در  هفته یک***

  را زده کپک و   خشک هاینان  و  گشتیم می ساختمان انبار در رفتیممی.  بودیم  مضیقه در

  هیچ بود، گروه عضو  ترینکوچک  که علی. کردیممی استفاده و   شستیممی داشتیم،برمی

  حال رعایت  خشک،  نان مقدار  همین خوردن در کردمی سعی  حتی  و  نداشت شکایتی

 . بکند  هم را دیگران

 

  بیدارش رفتم.  بود  علی و   من  نگهبانی  شیفت نوبت شب نیمهسه  ساعت شب یک***

  و  نشست شد بلند  بیدار  و  خواب عالم در علی. باال بریم باید پاشو علی گفتم  و  کردم

 درسه؟ م بریم :  پرسید

  کامال  صورتش به  آب مقداری پاشیدن با و نشده بیدار درست هنوز که  شدم متوجه

 . کردم  بیدارش

 



  تا دو معموال   آب  تهیه  برای ما  و  نبود  آب بودیم، مستقر ما که  گمرک ساختمان در***

  همراهی با و   رفیتممی  بود،  نزدیکی آن در که ایمدرسه به برداشته را لیتریبیست  گالن

 . آوردیممی آب کردند،می  تامین را ما  امنیت که لحمس  نفر دو 

  آوردن برای پس کنم،می استفاده آب این از هم من  چون که کرد اصرار علی روز یک

 . آیممی آب

  هم با ناچار به و   نکرد قبول آید،برنمی  تو  از و  است سختی کار که  گفتم او  به  چه هر

  کشیدمی زمین روی کند، بلند را آن توانستنمی  ونچ علی و  کردیم پر را هاگالن.  رفتیم

  او  ولی بود  ریخته علی گالن آب از نیمی  رسیدیم، پایگاه به که  هنگامی پایان در و 

 . کند کمک  که داشت اصرار همچنان

 

  یکدیگر  کمک  با گرفتیم  تصمیم  کردیم،  برقرار شهر در را امنیت که  مدتی از پس***

.  کنیم فعال را...  و  راتمخاب   پرورش، و   آموزش اری،بخشد فرمانداری، نظیر اداراتی

  و   پرورش  و  آموزش مسئول  شبستری  آقای جمله از. شد قسمت یک  مسئول  کسی هر

  و   آموزش مخابرات،  امور در علی و   من  ایبرهه در. شدند شهردار  نگارستانی آقای

 . کردیممی کار  هم با فرهنگی کارهای

  نصب  برق  تیر دو   به که  گو بلند  تا دو  از استفاده با  و  کردیم پیدا مخابراتی کابل حلقه  یک

 میان این در علی . کردیممی فرهنگی هایپیام  و  هااطالعیه خواندن به  شروع کردیم،

  بازگشایی  بر  مبنی هایی اعالمیه علی همراهی با این بر  عالوه. داشت موثری  نقش  خیلی

  و بازگردند شهر به  ردمم تا  شدند توزیع اطراف روستاهای در که  کردیم تهیه مدارس

  مردم و   پیچید اطراف در مدارس و  ادارات بازگشایی  خبر سریع خیلی .  بگیرد  رونق رشه

  کردیم مستقر شهر  اطراف در بازرسی برای  مقرچهار . شدند روان شهر سوی به  کم کم

  مردم.  نکند استفاده منفجره مواد و   بمب و   سالح حمل برای فرصت این از انقالبضد که

  خدمت مقرها این از یکی  در علی. کردندمی  پر هم را اساییشن  هایفرم باید ورود  حین

 .نداشت دریغ آمدمیبر دستش  از کاری هر و  کردمی

 . بود  همکاری داوطلب  همیشه دیگر  جای  هر و   پرورش  و  آموزش مخابرات، در کال  

 

  که روزهایی  از یکی   .کنم اشاره نیست بد که  پورسبحانی شهیداز  دارم هم ایخاطره*** 

.  کردمی  صحبت  تلفنی  مادرش با  پورسبحانی کردیم،می  خدمت مخابرات  در علی  و  من

  صدای. بود آمده منطقه  به و  زده پا پشت  چیز  همه به که  بود  مرف هی یخانواده از او 

  برایت بخواهی  که را دختری هر برگردی  اگر گفتمی  که شنیدممی را مادرش



  در پورسبحانی  ولی... زنممی نامت  به ماشین   و  باغ و   خانه یک  کنم،می خواستگاری

 . گردممی بر خوابیده و  امآمده ایستاده من: گفت  جواب

ه  از را هاآن دنیایی وعده  هیچ و   نبودند بازگشت  به حاضر زیاد هایسختی وجود  با هابچ 

 .کردنمی منصرف راهشان

 شهادت هب  ماموریتشان آخرین در هابچه  از دیگر نفرپنج   همراه  به پورسبحانی و  علی

  کرده شکنجه  فندک و  سیگار آتش با را هاآن که دیدم را مطهرشان پیکر من.  رسیدند

 .  بودند

  

 

 منش رزم شهید علی ایرانهم دادبین رسول روایت

 

  من  مادر شویم؛ اعزام  کشور  غرب به کرمان  از خواستیممی که  1359 سال ماه آذر***

  آموزش از پس. بروم  ماموریت این به  من  که پذیرفتمی سختی به  و  بود نگران  خیلی

 خانواده با و بردارم را خودم ساک  من که  رفتیم ما منزل درب  به علی با  نظامی،

  دل تسالی برای  و   آورد درب دم را مادرم و   رفت دید، که را علی پدرم.  کنم  خداحافظی

 . بره  جبهه به تا شهمی اعزام داره هم  هبچ    این ببین: گفت  علی، دادن نشان  با مادرم،

  قرار تاثیر تحت و  شده متعجب  کوچک، یجثه  و  کم سن   آن با  علی دیدن با  که مادرم 

 . داد رضایت من  رفتن به  و  بوسید  را علی سر بود،  گرفته

  

 هایچشم با را برف   بار اولین برای ،شهرپیران  و  کشور غرب  به اعزام اولین در*** 

ه  ما. دیدیم دمانخو    برف  دیدن که بودیم کرمان خشک  و  گرم و   کویری  یمنطقه هایبچ 

 .  بود جالب مانبرای

  هم برف در  بود، خودش قد هم که ایاسلحه با  و  آمد کنار خوب بسیار  شرایط، این با علی

  باشد داشته فعال حضور  شرایطی چنین در توانست  که  بود علی هنر  این. دادمی نگهبانی

 . نبود  هنر علی، مانند نینوجوا کشتن انقالب  ضد رایب  ولی

  به بود، آمده منطقه  به  خدمت  برای که را علی فداکاری این پاسخ انقالب ضد چند هر

  خودم  با کنم،می  فکر  او  شهادت ینحوه و  علی به هرگاه من اما داد،  ممکن  شکل بدترین

 برسانند؟  شهادت به  و   کنند شکنجه را نوجوان این آمد دلشان چطور گویممی

 



 

 

 

 

 منش قبل از شهادت گر مجله »پاسدار انقالب« با علی ایرانی گزارشمتن مصاحبه

 

از شهر نقده و مرز تمرچین   1359گر »پاسدار انقالب« در آذرماه سال ***گزارش

رزمندگان غیور ارتشی و پاسداران  رد و در آن ضمن مصاحبه باگزارشی تهیه ک

هش به سوی رزمنده ی نوجوان و کم سن و سالی به نام »علی ایرانمنش«  قهرمان، توج 

»پاسدار انقالب«   8ی کوتاهی انجام داد و در مجله شماره جلب شد که با او نیز مصاحبه

ال  شهید »علی ایرانمنش« که سبه چاپ رسید. متن مصاحبه با نوجوان   22در صفحه 

 و بعد از شهادت این رزمنده به چاپ رسیده، به شرح ذیل است:  1359

 

 ...................... 

شهر آمده و رفتار و شجاعت او  ساله که از کرمان به پیران  14با یکی از برادران  

 کند: کنیم. او خود را چنین معرفی میزد برادران پاسدار است، صحبت میزبان

عضو ذخیره سپاه کرمان هستم و با روابط عمومی سپاه  منش اهل کرمان،علی ایران من

نام  کردم. وقتی شنیدم برای اعزام به غرب کشور ثبتپاسداران کرمان همکاری می

ی آموزشی  نام کردم و خوشبختانه پذیرفته شدم و پس از گذراندن دورهکنند، رفتم ثبتمی

 جا آمدم.به این

 کنم.  برادران روابط عمومی همکاری میدهم و هم با نگهبانی می  جا همدر این 

 جا چه بود؟  س: انگیزه آمدن شما به این

خواهند اسالم ما را اند و میکه مزدوران عراقی وارد خاک ما شدهج: من به خاطر این

صیه  های خود تو ام تا از اسالم دفاع کنم. من به هم سالمثل زمان شاه از بین ببرند، آمده

خواهند ما را گول بزنند به  ها میهای منحرف را نخورند، آنکنم که فریب گروهکمی

 های استاد شهید مرتضی مطهری را بخوانند.  توانند کتابکنم تا میها توصیه میبچه

وقتی صحبت از رضایت پدر و مادر شد، گفت: پدرم سه پسر دارد که من پسر بزرگش  

سپارم. ولی مادرم کمی ناراحت  یبروم، گفت تو را به خدا مخواهم هستم. وقتی گفتم می

 بود.  



گفت من  بیند؛ میقدر کوچک است که اگر در سنگر باشد بیرون را نمیاین برادر که این

 اصال  سعادت ندارم شهید بشوم واال از شهادت باکی ندارم.  

............................ 

ان »علی مکه برادر عزیز و قهرمان  پس از مدتی این دفتر کسب اطالع کرده

طور که در مصاحبه گفته بود، به مقصد و هدف خود یعنی »شهادت«  منش« همانایران

رسیده و ما را در سوگ خود فرو برده است. لذا پس از تالش زیاد با روابط عمومی  

سپاه کرمان تماس گرفته شد و درخواست کمک کردیم تا ضمن مصاحبه با پدر و مادر  

   برایمان مطالبی بفرستند.  شهید،

برادران روابط عمومی سپاه کرمان با زحماتی شایان توجه و در خور تقدیر ضمن  

مصاحبه با پدر و مادر شهید و گردآوری مطالبی از شرح حال و زندگی شهید، آن را  

نماییم. باشد که ادامه  برای ما ارسال داشتند و ما آن را برای اطالع خوانندگان درج می

 راه »هللا« باشیم. ده راه علی و دیگر شهدای دهن 

اش عازم  سال بیشتر نداشت که با خانوادهچهار  دیده به جهان گشود.  1344علی به سال 

السالم( بروند. در نجف علی با پدرش به حضور  عراق شد تا به پابوس امام حسین)علیه

همان اوایل کودکی  بوسد. در رسند و علی جلو رفته و دست امام را میامام)خمینی( می

بیند  بیند که قصد دارد علی را کتک بزند و ناگهان میرش شبی در عالم رویا میعلی، پد

 خواهد )نعوذباهلل( امام حسین را بزند!؟ مثل اینکه می

های رضویه و سعدی کرمان و نیز دو سال  علی دوران تحصیالت ابتدایی را در دبستان

عد از انقالب همواره در  نامجو گذراند. او قبل و باش را در مدرسه ییاز دوره راهنما

کرد. وقتی که در تابستان گذشته کالس دوم  ها و تظاهرات شرکت میراهپیمایی

اش تمام شد فعالیت خود را در گروه سرود جهاد سازندگی کرمان آغاز نمود،  راهنمایی

 سپس به مدت یک ماه به اردو رفت و دوباره به کرمان بازگشت.  

فهمید کسی به چیزی احتیاج دارد، اگر  ینکه میسری مهربان بود. به محض اعلی پ 

سال پیرزنی بیمار در  هفت آمد. حدود برایش مقدور بود بالفاصله در صدد تهیه آن برمی

رفت و مایحتاج او را برایش  همسایگی ایشان سکنی داشت و علی اغلب اوقات نزد او می

پرسد  از مادر علی می شهر رفته بود، این پیرزنند. زمانی که علی به پیراکرفراهم می

ام؟ تازه مادر علی فهمیده بود که علی چقدر به آن  ؟ آیا من یتیم شدهکه آخر علی کجا رفته

 کرده است. پیرزن خدمت می

آری، اگر علی شهید شد، شهادتش از روی شناخت بود، درد را حس کرده بود. یکی از  

تنگ نزد  ای ملول و دلچهرهی به کرمان آمده بود، با روزهایی که علی برای مرخص 

 قدر ناراحتی؟ کند که چه شده که این، پدر از او سوال میرود میپدرش  



که خوابش نبرد و  شهر، شب برای اینگوید: همسنگر من در پیرانعلی در جواب می 

برد و نمک روی آن  خدای نکرده سنگرش را از دست بدهد، دستش را با چاقو می

اند ها کشیدهکه مردم برای روغن و دیگر مواد غذایی صفبینم جا مییزد، ولی اینر می

 گویند.  و احیانا  به انقالب هم بد می

گوید: آیا همچنین یکی از روزهایی که برای مرخصی به کرمان آمده بود، به مادرش می

 گوید: بلی. مرا دوست داری؟ مادرش می

 پرسد: چقدر؟  می

 یلی زیاد.گوید: خ مادر می

ن هم همین قدر تفنگم را دوست دارم و تو میان من و تفنگم جدایی  گوید: معلی می

 ای.  انداخته

شهر بود، مادرش تلفنی از او  ای به جبهه داشت زمانی که پیرانعجیب عشق و عالقه

گذارید دوباره دهد اگر بیایم شما نمیکند که »علی جان بیا«؛ علی جواب میخواهش می

گذارم برگردی،  خورد که میش به جان امام سوگند میکه مادرجا برگردم، تا اینبه این

 آید.  بعد علی می

علی هدفش را با آگاهی انتخاب کرد و به سوی آن شتافت و باالخره به آن رسید. اینک  

ی راه او باشیم. ماییم که مسئول قطره قطره ماییم که باید او را بشناسیم و ادامه دهنده

ایم. شهدا مسئولیت  خون شهدا هستیم. ما هنوز انتقام خون هابیل را نگرفتهو  خون او 

اند. این ماییم که باید این  و رفتند و بار مسئولیت را به دوش ما نهاده خویش را انجام داده

ا به گوش همگان  بار سنگین را به سرمنزل برسانیم، ماییم که باید پیام خونین آنان ر

باید شجاعت و شهامت و مهربانی و پاسداری علی را اسوه و الگوی خویش  برسانیم.  

 قرار دهیم و باز ماییم که باید مانند علی یاور امام باشیم. 

دید که دشمنان اسالم چگونه پاسداران و دیگر رزمندگان را به شهادت که میعلی با این

و خود را   هتر شدخود مصمم  داد، بلکه در عزمراه نمیرسانند، نه تنها وحشت به خود می

دانست که از اسالم و مسلمین دفاع کند و دفاع هم کرد و چه خوب هم دفاع مسئول می

 کرد.  

هایی که بر مردم ُکرد روا شده بود، بسیار ناراحت  بود و هماره در این  علی از ظلم

رسید که در   ل این مسئله به این نتیجهاندیشه بود که چگونه آنان را نجات بخشد و به دنبا

ها این منطقه فقر فرهنگی و مکتبی وجود دارد به همین جهت بود که در احداث کتابخانه

ریشه فسادهای اخالقی را عدم   ،کوشید. علیهای سرود دسته جمعی بسیار میو برنامه

را بخوانید.  های استاد مطهری  گفت که کتابدانست و همیشه میوجود اخالق اسالمی می



مسلح غیرقانونی به شدت متنفر بود و آنان را عامل استثمار فکری مردم  های از گروه

 دانست. می

کرد و  کرد. با جهل به شدت مبارزه میای را به خود جذب میاندام کوچکش هر بیننده 

ها و معیارهای اصیل اسالمی  سعی داشت که کودکان و نوجوانان را به سوی ارزش

دانست. یکی از سرودهایی که به آن عالقه  رود میها را سکی از بهترین راه بکشد و ی

گفت که این سرودها برای خودسازی است و من  داشت سرود »هللا هللا« بود و می

 ها در راه »هللا« ساخته شوند. خواهم که بچهمی

 کرد که:  علی باالخره به آرزوی خود رسید، یکی از همسنگران او نقل می

خواهم به  می د و من را هم بیدار کرد و به من گفت کهجمعه زود از خواب بیدار شروز  

گفت که امروز طور دیگری است حمام بروم. او آن وقت غسل شهادت کرد و به من می

سازی به روستاهای های ظهر بود که برادران برای پاکو من در انتظار هستم. نزدیکی

رزمش  ت و با دیگر برادران هموق فراوانی همراه آنان رفشهر رفتند. علی با شاطراف 

 .  آمدبه درجه رفیع شهادت نائل  بعد از یک درگیری با سپاه کفر

ها بر آنند که راه علی را شهر داغی بزرگ بر دل دارند. آنامروز دیگر برادران پیران

نشینند. بدان امید که  ، از پا نمیی را از قاتلین او نگیرندادامه دهند و تا انتقام خون عل

خون علی در کربالی آذربایجان و کردستان و کرمانشاه عامل محرک انقالب اسالمی به  

 رهبری قائد بزرگ امام خمینی باشد.  

لذا    ،منش همراه بودیدماه با برادر شهید علی ایران  2از آنجا که شما حدود   -

 د بیان کنید؟  تار و خصوصیات اخالقی شهی توضیحاتی درباره رف

السالم( را سرمشق خود قرار  امیدوارم که ما هم این اخالق و رفتار شاگردان حسین)علیه

شهر  ی فرماندار پیراندهیم. علی عجیب فکری داشت. در این مورد بهتر است که گفته

ندازه یک مرد  ی، اما فکرت به ا کوچک را در مورد علی بازگو کنم که: »تو خودت 

 «.ده استبزرگ رشد کر

طور بود. با وجودی که این برادر شهید از لحاظ جسمانی نیرو و توان  بله واقعا  هم همین

رشد کرده بود. او در   خیلیچندانی نداشت، اما از لحاظ فکری و ایمان و معنویت  

ی مخصوصا  دعای شهر عالقه شدیدی به خواندن نماز جماعت و انجام فرائض دین پیران

 ای ندبه داشت. کمیل و دع

از لحاظ روحیه در چه سطحی بود و نیز درباره تأثیراتی که روی اشخاص داشت  -

 توضیح دهید:  

زد. به عنوان مثال وقتی که  دانید که چه شجاعتی در روح علی موج میشما نمی

و غیر پاسدار او  خواستیم از کرمان به مقصد کردستان حرکت کنیم، برادران پاسدار می



پروراند و  دانم که چه فکری در سر میکردند، اما ... اما نمیتن به جبهه منع میرا از رف

که  لذا گوش به حرف کسی نداد و رفت و رفت تا به هدف عالی خود رسید. جالب این

بسیار تأثیر مثبتی در روحیه افراد آن منطقه داشت و حتی در روحیه برادران پاسدار هم 

کرد  ها را مجبور میشد و آنها میعث تحریک احساسات آنا که باگذاشته بود تا آنجاثر 

 که یک مقدار بیشتر احساس مسئولیت کنند و با عالقه و شوق بیشتری عمل کنند.  

کردیم، توجه مردم به  های شهر نقده حرکت میجا بود وقتی که در خیابانآری، جالب این

کرد و لباس ُکردی  ل میای با خود حم تی که اسلحهشد. خصوصا  وقطرف او جلب می

های ُکرد داشت و با وجود آن همه  پوشید. علی عالقه زیادی به دوست شدن با بچهمی

کرد و وقتی بعضی مواقع مانع  ها صحبت میرفت و با آنهای ُکرد میمشکالت، بین بچه

که در یک  د، تا اینشها ناراحت و رنجور میشدند، ساعتها میرفتن او به درگیری

 به کمک همرزمانش شتافت و به شهادت رسید.   درگیری

////////////////////////// /////////////////////////// /////////////////////////// //////////// / 

 


